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अत्रं त्कजालेन यं विदुस्तकवारिधिम् 
तार्विकास्तं णदं वन्दे तर्कदं गोतमं सुनिम्॥ १॥ 
तकैसहाय्यकामानां गच्छतां वैदिके पथि 
प्रीये गोतसद्राणां धरति ङुवे यथाश्रुति ॥ २॥ 

अथ निः्रेयपाधिगमकरारणं पदा्ैतचक्ञानं विररेणोपदिषि्चः करुणै- 
कनिकयो भगवान् गोतसावाय्य्तलरं शचरमारममाणः पूर्वन्तावच्रुचर- 
नतोनिःशरेयसाधिगमप्रतिामाद-- 

“धमाणप्रमेयसंरायग्रयोजनदघ्न्तसिद्धान्ताः 
वयवत्तकेनिणेयवादजल्पवितण्डाहेत्वा मासः 
चछरुजातिनिग्रह्यानानां तत्वज्ञाना न्ञःश्रेय- 
साधिगमः | १॥ 

निर्दर यथावचनं विग्रहः, चार्थे सर्वपदारथमधानेो दन्समास इतरे 
तरयोगः, प्रमाणानि च यरमेयच्च संशयश्च प्रयोजनञ्च इष्टन्तश्च सिद्धान्त- 

श्यवेयवाश्च तर्कश्च निर्णयश्च वादश्च जस्य वितण्डा च हित्वामासाश्च 
. उश्च जातयश्च निप्रहस्थानानि च तानि तथा, तेषां त्चन्नानाद्-भसम- 

यंसमासोऽयं, प्रमाणादीनां तत््स्येतयन्वयात्, समानासमानजातीयन्यव- 

च्छिन्नं विविक्तानारोपितं रूपं ततत्वं, तख सान=साक्षाकारसाननिःे- . 
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यसाधिगमः=त्रिविषदुःलाल्न्तनिृत्ति्निःञ्ेयसं, मोक्षः केवस्यमपवगै- 
इति तर्य्यायः, तस्याधिगमः=प्रापिर्मवतीलयथैः । 

श्य इत्तदधिदुस्तेऽगरतत्वमानश्युः” (ऋ° २।३।१८।२२) 
तमेव विदित्वाऽतिगरत्युमेति नान्यः पन्था वियतेऽय- 
नायः ( यजु° २१।१८ ) “तमेव विद्धान् न विभाय श्यो 
( अथव १।५४४ ) यस्मिन् यौः एथिवीचान्तरिक्षमोतं 
मनः सह भाण स्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या- 
वाचो विसुश्वथासतस्यैष सेतुः ( बण्ड० २।२।५) “श्रह्म- 
विदा्नोति परम् (ते० २१) इत्यादिश्ुतिम्यड$श्वरतच्चज्ञानमेव निः- 
भ्रेयसस्यासाधारणो हेतुरिति दि वैदिकोराद्धान्तः, शश्वरततन्ञानश्च ना- 
न्तरेण जीवास्तत््ज्ञानमुपप्यते, तस्य तदविनाभूतत्वेन तदायत्ततयात् , 
जीवातमतत्वन्ञानश्च शाखश्रवणाद् द्वव्यगुणकर्मसामान्यविरेयसमवायानां 
पण्णां पदाथौनां साधम्धैवेधम्यीम्यां विविक्तानारोपितखरूपविक्ञानेनोखद- 
मानमपि न सदसा निःेयसाय करते, तस्य द्दभूमित्वामावेन मदाज- 
रिकातिङुटिलवादिन्दोद्धाविततषजालैर्म्य स्वरनसम्भवाद्, ददभूमित 
च॒ तस्य तकैजालोपजनितात्मासम्मावनादिस्वलनहेतुप्रतिवन्धजातनिरा- 
सकतया कारणं खल्वान्वीक्षिकी विवेका, यां किर तफतत्वविदो बि. 
द्वीसः “साखादीक्षितस्य-श्रुतस्याथैसानु=पश्चादीश्च णं -साधकवा- 
धकयुक्तिभ्यामवधारणमन्वीक्षा) तया प्रवर्तते या साऽन्वीक्षिकीः इति 
योगेन रूढ्या च न्यायविद्ापरनाश्नीं तर्कविद्यामाचक्षते, चय्यन्तनि- 
ष्णातास्तु ब्रह्यवादिनो भननमिति सङ्धिरन्ते, साच महाजटिङातिकुरिङ- 
वादिव्न्दोद्धाविततकैनारवि्ावितप्रामाण्येषु समसतवैदिकारथषु पुनवैदशचा- 
खाविरोधिसत्तकौपन्यासमुखेन समस्तकुतर्कजारं समूलमदैसुपमरयन्ती 
दृदृतरभामाण्यप्रत्ययमासाद्यति, यतश्च इदभूमि मवदात्मतत्वज्ञानं न 
भूयः कदापि मध्ये स्खरनमापद्ते, तस्यतस्य अभिधेयाः खट भरमा- 
णादयो निगरहस्थानव्न्ताः परोडगेव पदाथौ अभ्युपगम्यन्ते न न्यूनाः 
अप्यी्त्वात, नाप्यधिकाः जनुपयुक्तलात्, तत्र च निखिरपदार्थव्यव- 
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स्थाप्कलेन प्राधान्यादमथमं प्रमाणं वुभुत्तिततेनोपस्थितल्ाच्ानन्तरं 
प्रमेयदुषदिदयते, संशयादयस्ु यथासम्भवं प्रमाणे प्रमेये चान्तभव्तोऽ 
पि तकैपवृत्तिदेतुलायृथगुपदिदयन्ते, यद्यपि च सर्वपामेषासविरेपेण त- 
सन्ञानं न निःशरेयसाधिगमे हेतुः किन्तु कखयित्सक्षात् कलचिचवासा- 
क्षात्, तथापि निश्रेयसापिगमहतुं कलापि तच्चज्ञानं नातिवर्ते, 
तस्मात् प्रमाणादीनां तच्चस्य ज्ञानानिःशरेयसाधिगम इति प्रतिजञातमिति- 
भावः ॥ 

तच प्रमाणादीनां तच्चमिति रैपिकी पटी, तस्स ज्ञायसानलेन 
निप्रेयसस्य चाधिगम्यसेन कर्मलात् तत्त्व ज्ञान मिश्रेयसस्याधिगम 
इति च दवे कमणि पयो, कारककााथौ चोमावपि यत्न न विव्ये 
स दोष इति विवेकः ॥ १॥ 

नु-कथं त्वज्ञानेन निःगरेयसमधिगस्यते ? तत्राह- 

“इुःखजन्मपरटृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानासुत्तरोत्त- 
रापाये तदनन्तरापायाद्पवगेः ॥ २॥ 

दुःखजनमप्वृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानां=मध्येपष्ठीयम् , अपर्मनन्यं प्रति. 
कूलवेदनीयं गुणो दुःखम्, निकायविरिषटाभिरपूवौमिः शरीरन्ि- 
मनोवेदनाभिः सम्बन्धो जन्म, प्वत्तिसाधनो धमौधर्मौ प्रवर्ति, 
कार्य कारणोपचारात्, रागद्वेषौ दोषः, मिध्या्ानमन्ञानमविवेको 
भरन्तज्ञानमविचयाचेत्यनथौन्तरम्, दुःखश्च जन्म च प्रदृत्िश्च दोषश्च 
मिथ्याह्ानश्च तानि तथा, तेपायुत्तरोत्तरापगरे-यदुत्तरोत्तरं तस्य- 
तस्यापाये विनाशे सति तदनन्तरापायात्-तदनन्तरसख तततस्सननिदितपुषै- 
पूर्वस्य विनाादपवरगः-उक्तरक्षणं निःभरयसमधिगम्यत इतर्थः ॥ 

यद्धि ज्ञानमासमप्रतिमाधिख्य न प्रतिष्ठते, किमु? यद्र यथा 
न मवति तत्तथा गोचरयते यजुज्ञानम् तरस्मिस्तजूजञानमिति यावत् तन्मि. 
थ्यज्ञानमित्याचक्षते, तच्रात्मायपवरगपय्यनतेु प्रमेयेु बहुधा वत्तेमानमपि 
लन्ममरणभरवन्धलक्षणसंसारख ५अनिसये निलज्ञानम्, अशुचौ गुचित्नानं, 
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दुःखे य॒खक्तानम् , अनात्मसु शरीरादिप्रकृतिपय्धन्तेषु चासज्ञानस्” इति 
चतुर्विधमेव कारणमास्थीयते, तव्यथो्तत सगवत्ता पतञ्जलिना “तस्य- 
हेतुरविदया" (यो° २।२४) “अनिदयाद्युचिहुःखानात्मसु 
निदयश्ुचिसुखात्यख्यातिरविवया (यो० २।५) इति, त- 
न्मूखौ चानु्कूरपतिकूाथैविषयो रागदवेपौ, नहि तत्ते विद्वान् कथि- 
त्कचिद्विषये रज्यति, कच्चिदकारणं वा ष्टि, रागद्ेषमूखा च धमौधर्म- 
भ्वृ्तिः, रोके राग्द्वेषवुद्धीनामेव मूढानां तथा प्वृततिदर्गनात्, ५ इ~ 
च्छदधेषपूविक्ा घसोघमेपलृत्तिः, (वै ६।२।१५ ) इति 
वैरेषिकतूनाच, धमीधरमपरवृतिमूरश्च जन्म “वीतरागजन्माद्दये- 
नात् (न्या ३।१।२५ ) इति वक्ष्यमाणात्, जन्ममूल्चाखिङं दुःखम् , 
“आत्तो वै सदारीरः; पियापिथाभ्यास्" (ज० ८।१२।१) 
इति छन्दोग््चतेरिति मिथ्याज्ञानमेव त्रिविधदुःखमूलम्, त्च यावद्- 
सुवते न तावत्तत्कथमपि निवकतते, कारणे सद्धवति कास्यैसद्धावस्या- 
प्याव्यकलात्, उक्तश्च द्रीनान्ते “कारणभावात्काय्यैभावः" 
(वै० ४।१।३) इति, तस्माननिःभ्रेयसाधमिरा्य॑तनयैरादौ यततो मि- 
थ्याज्ञानमेव निवेत्यै तच्निवृत्या निक्िर्दुःखनिवृत्तेरदयम्मावात् ; तच्ि- 
वतेकश्चानिष्ठवं पदा्थैतच्चज्ञानम्, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तयेव तवि. 
वत्तकत्वावधारणात्, तव्यथोक्त सांस्ययोगवेदान्तेषु, “निथतकारणा- 
न्तदुच्छि्तिष्वौन्तवत्ः ( सां १।५६ ) “विवेकख्यातिरवि- 
छवा हानोपायः (यो १।२६ ) "विचयैव तु निधौरणात्" 
(वे० २।३।४८ ) इति, तच्च यदाऽस्य वैदिकानि केमौणि र्वतो भग- 
वस्मसादेन शाख्रपरिरीलनादुतयचते, तदा तत्पतिकूकलान्मिथ्याज्ञानम- 
>, (६ क क १.९ दितं 4. क [> पति “एतयो वेद् निदितं गुहायां सोऽविवयाय्मन्थि विकरतीह 
सोस्य (युण्ड० २।१।१०) इत्यादिश्रुतेः, मिथ्याज्ञानापाये च 
कानुरज्येत् कं वा ह्िप्यादिति रागद्षौ दोषरसतायदपैति, दोषापाये च कथं 
कुस्ते वा फाम्ये वा कर्मणि प्रवततेत, कथं वा देशात्महितकरेम्यः सहन- 
कर्मभ्यो निवतेतेति ततपूिका जन्मफरभदा षमोधर्मपवत्तियैति तय- 
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था वक्ति, ५न प्रवृत्तिः प्रतिखन्धानाथ हीन्धेदास्य" 
(न्वा० ।१।६४ ) इति; ्रदृत्थपाये च वीजामावालन्मापैति, जन्मा- 
पाये च सै दुःखमपेति, निमित्तापाये नैमिक्तिकयाप्यपायात्, “अरा- 
रीरं वाव सन्तं न पियाप्रिये स्ए्रातः" ( छा ८।१२।१) 
इति छन्दोग्ये श्रवणात्र, सर्वटुःखालन्तापाथं एव च निःश्रयसमि्येवं 
तच्चक्ञानेन मिथ्याक्चानादिनिवृत््या निःप्रेय्तमपिगम्यत इतिमावः ॥ २ ॥ 

तच्र प्रथमोदिष्टं प्रमाणपदार्थं विभज्य प्रमाणसामान्यरक्षणमाह-- 

'प्रयक्षानुमानोपमानराब्दाः प्रमाणानि" ॥ ३॥ 
प्रमाणानिनरमीयतेऽनेनेति प्रमाणं प्रमक्ररणमिति यावदिति प्रमाणसा- 

मान्यलक्षणम् । तच प्रक्नानुमानोपमानरन्दाःअरयक्षश्वानुमानन्नोपमा- 
नच्च शदशचेति मेदा्चतुविधमिद्य्थः ॥ 

तच सर्वप्माणज्येएटवाद् प्रलक्षय प्रथम, तसूर्वकत्वाच्चानुमानल 
तदनन्तरे, तत्समानलाचोपमानय तसाद, प्रयक्ानुमानोभयपूर्वकभ- 
वत्तिमत्वाच शव्दस्यन्ते निर्देश इति विवेकः ॥ 

इदभत्र वोध्यम्- त्रिविधा ह्यख शाख्रख प्रव्तिः, उदो ठ्नणं 
परीक्षा च, तच्च संज्ञया पदाथैमात्रामिधानमुदेराः, उद्य तत््वव्यव- 
च्छेदकोऽताधारणो धर्मो लक्षणम् , रक्षितख लक्षणं सम्भवति न वेति 
प्रमणेखधारणं परीश्चा, विभागोऽप्युदेय एव, तत्रापि तदक्षणानपायात् , 

गिदोपस्तु केवरमियानेव-समानसंज्ञथाऽभिानयुदेशः, विरोपसंरयाभि- 
धानं विभागः, अतो न दाखप्रृतततरविध्यानुपपत्तिरिति ॥ ३ ॥ 

प्यक श्षवति- 

“दन्दिया्सनिकपोत्पननं ज्ञानमव्यपदेरयमव्यभि- 
चारि व्यवसायात्मकं प्रयक्षप्" ॥ ४ ॥ 

इन्दियारथपचनिकर्योखन्ं-्ाणादीनामिन्दियाणां गन्धादिभिः प्राति- 

खिका्थैवैः सच्निकर्वः तंयुक्तसमवायादिलक्षणः सम्बन्धस्लखादुलतरं 
जायमान भवन्तान~यज्जञानमग्यपदेदय=“गन्धक्ञानं, र्सज्ञानमू्” इति 
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विषयसंज्ञया न व्यपदिदयतेऽव्यभिचास्खार्थ॑न्च न व्यभिचरति, व्यवसा- 
यात्मकमू्-अवधारणात्कश्च मवति, तस्मलक्ष~प्रयक्षप्रमाणमित्यथैः ॥ 

आत्थ मनसा सनिष्यते, मनोधाणादिभिरिन्द्ियेः, इन्द्रियाणि 
च गन्धादिभिरथैः, ततः शब्द्कर्मतापत्तिवज्य तद्रति तस्मकारकं “गन्धो 
ऽय रसोऽयम्" इत्यवधारणास्कं यज्ज्ञानयुपजायते तदेव प्रयक्ं भमा- 
णभितिमावः ॥ 

तच प्रयक्षमिति रक्ष्यनिरदेशः, इतरलक्षणम् , इन्द्रियाथसचिक- 
घत्वं ज्ञानं यदा “गन्धन्ञानं, रसन्ञानम्'” इति खविषयनामधेयश्ब्देन 
व्यपदिद्यते, किमुक्त ? खनिषयस्य वाचको यः संजञारन्दसलद्धोचरतामा- 
पद्यते, तदा तसप्रमाणतां विजहाति म्रमेयताच्चोपगच्छति, रब्दपभमाणवि- 
यत्वात्, तथा चासम्भवोदूषणं, तन्मामूदिदयक्त् “अन्यपदेदयं 
कर्मणि छृत्यप्रत्ययः, संज्ञाशब्दो व्यपदेशः, तकर्मतामाप्ं ज्ञानं व्यप- 
देय, तदू यन्नमवति तद्व्यपदेशं शब्दकर्मतामनापत्नमित्यथेः । इन्द्रि 
योथेसचिकर्षोस्पन्नमव्यपदेदयं भवदपि मवति तदभाववति 
तस्रकारकं किंचिज्ज्ञानं थथा ग्रमे भौमेनोप्मणा संसृज्य स्पन्दमानाघु 
सष्यैमरीचिषएु दूरतः पयतः “उद्कम्” इति, मन्दतमसि रज्वां वा 
“ुजङ्खमः" इतति वा्चुषं जञानं, तत्रातिव्यापिमौभूदिदयक्तम् “अव्य. 
भिचारि-खप्रतिमासिरूपेऽपरतिष्ठा व्यभिचारः, सोऽस्यास्तीति व्यभि- 
चारि=मिथ्याज्ञानं तदभाववति तत्प्रकारकं ज्ञानमिति यावत्, यत् तन्नम 
वति तदव्यभिचारि=प्रमात्मकं तद्वेति तल्कारकं ज्ञानमिति यवदिल्थेः । 

इन्द्रियाथंसभिकर्पोत्पन्नमव्यपदेदयमन्यभिचवारि मवति कि- 
श्रिदनवधारणात्मकंनसंशयात्मकं ज्ञानं थथा दूरात “धूमो वा 
रेणुवौ, स्थाणुवौ पुरुषो वा" इति चाषं ज्ञानं, तनातिव्यापि्माभूदियुक्त 
“ठयवसाधास्मकम्'=मवधारणं व्यवसायः, इदमित्थमेषेति निश्चय 
इति याबत्, स एव भामानरूपं य्य ज्ञानस्य तद् व्यवसायासकं=नि- 
शपात्मकमिस्थैः, तथाच संशयब्युदासः । समानासमानजातीय- 
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व्यवच्छेदो लक्षणाथैः=अलक्षसाटुमानादिकं समाननातीयं, प्रमेय- 
जातन्नासमानेजातीयं, ततो व्यवच्छेद्ः-व्यतृत्तिः भेद् इति याव्क्षणल 
योजनं, तचचातिव्याघ्यादिलक्षणदोषनिराकरणातघुनिष्पनच्मिति विवेकः ॥ 

कचित्तु यवन्तोऽथौलते सव सर्वथा सर्वदा सर्वत्र नामधेयेनान्विताः 
विन्ते, नासि सोऽर्थो यः कथित् कदाचित् कुतरविन्नामधेयेन चियुभ्यते 
अतस्दरोचरं क्ञानमिन्दरियाथ॑सन्निकपौरन्रमपि शराव्दं प्रसव्यते, अर्थव- 
तदन्वित्रन्दस्यापि निषयत्वेन हितुचात्, तत्र लक्षणं माऽतिप्रसाक्षीदि- 
सुक्तम् “अव्यपदेरयम्"=अशाब्दं केवरारथगोचरमिलयथै इत्याहुः ॥ 

वाचस्पतिमिश्रास्तु शब्दव्युदासो न युक्तः, संशयविप्ययोम- 
यब्युदास्ाथम् “अवच्याभिचारि" पदम् , विपय्यैयव्संशयखापि ख- 
प्रतिमासिद्येऽप्रतिष्ठितलात् , “अव्यपदेदयं, व्यवसायात्मकम् ” इति पद्- 
दयन्न विभागप्रदरैनाथैम् । तन्न व्यपदेशो विशेषणमुपलक्षणं वा जात्यादि, 
तत्कर्म व्यपदेदयं विरोप्यमिति यावत् , सवै हि सविश्रपकं विशेषणविशे- 
प्यमावेन वदु प्रवते, अविद्यमानं व्यपदेश्यं यसिन् तदव्यपदेदयं 
जा्यादिखरूपावगाहि नतु जात्यादीनां मिथो विदोषणनिरोष्यभावावगाहि 

निर्विकल्पकं ज्ञानमिति यावत्, व्यवसायो निश्चयो विकल इलनर्था- 
न्तरं, स एवाता=खपं यस्य तद् व्यवसायात्मकं जात्यादीनां मिथो विशे- 
षणविरेष्यमावावगाहि सविकल्पकं ज्ञानमिति यावत्, एतदुक्त 
अवति-द्विविधन्तावसयक्षं॒॑निविकखकं सविकटकश्च, तत्रोमयम् 
“इन्द्ियाथसन्िकर्षोत्पननै ज्ञानमव्यभिचारि” इति रक्षणेन 
सङ्कहीतमपि न खशव्देनोपाततं वादिनिपरतिपतते तथ निर्विकल्पक 
पद्म् “अब्यपदेद्य" सविकसकसख च “न्यवसाधात्मकम् 
इति, इवयाहुः ॥ 

इदमन्नवोध्यम्-वेदिकानान्तावन्जाने भमाणव्यवहारो इल्यः, 
तेनापि हि हातुमुपादातुमुपक्षितुंबाथैः प्रमीयते, तजनके चेन्दियादौ 
गौणः, तस प्रमालकन्ञानोपजननेन हानोपादनेपक्षुद्धिरक्षणफलो- 
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सततौ हेतुत्वात्, तदेतत्सूचनायेव चाचार्यः प्र्क्षादीनि प्रमाणानि ज्ञान 

मुखेनेवारुलक्षत, तच्च यदा इद्धियादिकं प्रमाणं तदा तजन्यं ज्ञनं 
फएठं, यदा तु ज्ञानं तदा द्यानोपादानेोपेक्ा बुद्धय इति ॥ ४ ॥ 

अथानुमानं छक्षयति-- 

“ध्तत्पूैकं जिविधमनुमानं पूयवत् रोपवत् 
सामान्यतोदृष्टश्च ॥ ५॥ 

ज्ञानमित्ुवतैते, तसपूर्धकं॒क्ञानमनुमानमित्यन्वयः, तत्परषर्क= 
तदा प्रयक्षं परागरदाति, तत् प्रलयं गृदीतव्याप्तिकख लि्वस्य पक्षे दनं 
साक्षात्कार इति यावत् पूर्वै कारणं यस्य तत् तसूर्वकं लिद्घ्रलक्षकारणकं 
ज्ञानं =परोक्षलिङ्धिगोचरं यज्ज्ञानं तदनुमानमू=अनुमानप्रमाणं, तच पर्ववत् , 
शेषवत्, सामान्यतोद्टञेति तिविधंनतिप्रकारमित्यथैः ॥ 

यदा दि प्रतिपत्ताऽयं पक्षे लिञ्ञं प्रतियते, किखुक्त ? धूमणएवायं 
न॒ वाप्यादिकमित्यसन्दिग्धधूमादिषिज्गद्दौनसपेति तदेकसम्बन्धज्ञान- 
स्यापरसम्बन्धिस्मारकत्वाद् “यत्र॒ धूमस्तत्रायिः" इति महानसादौ 
सपक्ष गृहीतपूवी व्याप्ति स्मरति, िङ्द्रनेन व्याप्तिं स्मरतश्वास्य य- 
दनु नूनम् “एष विमाय" इ्यादिषखूपं परोक्षलिङ्धिगोचरं ज्ञानयुप- 
जायते तदेव हानादिबुद्धिफलकलत्ादनुमानं प्रमाणं सख्यं, छिद्दं 
चोकतज्ञानफरुकलाद्रौणम्, तच पूर्ववत्, शेषवत्, सामान्यतोदष्शचेति 
भेदात् तरिविधं, तन्न पूवैवत्-वतिपरत्ययः, यत्रानुमाने पूर्वेण तुल्यं 
साध्यं वतैते तसू्वैवत्, यादृशस्य लिङ्गस्य याद्दोन लिङ्गिना पूर व्याति- 
यैहीता तादशलिङ्गदशैनात्तादशलिङ्गिगोचरं यदनुमानं ततूर्ैवत्, कि- 

(१) सुद्रितपुसकेषठ सर्वत्र “अथ  ुषितषुलकेड सव “अथ ततपूवकम्» इलि सू्पाठ उपरम्यते 
सचापपाठः अये भाष्यप्रतीकत्वात्, एत्र ५“अथेत्यानन्त््ये, अजुमान- 
विशेषणा सुं तत्पूथैकमिति"” इति भाष्यवार्तिकेऽयराब्दं व्याख्याय सुत्रपा- 
ठ्तेरवगम्ये, भाष्येऽपि च “भथाडुमानम्? इति युक्तः पाठो न केवलमयेति, 
भ्यायवार्तिकतात्पय्थैरीकायां (4 

त तावन्मात्र व्ख्यातत्वात, “अथोपमानम्, अथश- 
व्द्” इयभिममाष्यदौटीदशषनाच ॥ 
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मुक्तं १ यव लिने सह दए साध्यं यच सम्मत्यनुमेयं तयोरत्यत- 
जात्यभेदे यदजमानं तततवत , वितरेषतो दषएव्याप्िकमनुमानं पूर्ववदिति 
यावत्, थथा धूमेन वहयनमानम् । शो पयत्~यत्रालुमाने शेषेण तुं 
साध्यं वर्तते तत् शेषत्। यः परस्योपकारे वतेते स रेपः, किंबहनां 
यःपरा्थः सगेयः “द्रोः पराधेत्वात््" (मी° ३।१।१) इयते 
अमावनिदधयणार्थत्रासतियोग्यपि रोपः । नहि प्रतियोगिनं विहाय शक्य- 
मिद्धयणो भवति कश्चिदभाव्रः। तदिह च साधनामावस्य प्रतियोगि साधनं 
विवक्षितं, ततलयश्चाभावनिशूपणाधैतवात्ताध्यामावस्य प्रतियोगि सार्ध 
तदु गोचरयते यदनुमानं तत् नेपवत् । किमुक्त ? साध्यामावस्य साध 
नामावेन व्यातिग्रदाद् यदनुमार्न प्रवते तत् शेषवत्, व्यतिरेकव्या्िकमनु- 
मानं गरेषवदिति यावत्, यधा गन्धवत्त्वेन हेतुना पृथिन्यामितरभेदानुमान, 
यथा वाऽषटरव्यानाधितले सति उव्याधितलेन हेतुना शन्दस्याकाशा- 
धरितलयानुमाने, सपक वाय्वाधित्वानुमानम्, इच्छादीनां चाऽऽतमा- 
धितलवानुमानम् । अस्यैव च परिरेषानुमानमिति नामान्तरम् परि. 
द्रोपशच प्रसक्तपतिपेयेऽनयत्राभसङ्गाच्छिप्यमाणे सम्प्र्ययः । स च विसरे- 
ण॒न्यत्र व्याख्यातोऽत उपरम्यते ! साभान्यतोदृ्-यतरामुमाने सा- 

मान्यतोदषव्याप्तिकं साध्ये वैते तत् सामान्यतो, सक्ती १ य- 
दू रिद्धेन सह दृष्टं साध्यं यत्च सम्प्रत्यनुमेथं॑तयोर्यन्तजातिभेदे 

, यदनुमानं तत् सामान्यतो साध्यतावच्छेदकरेतुतावच्छेदकव्यापक्रयो- 
योव्यौिग्रहे प्रवतैमानमनुमानं॑सामान्यतोदृष्टमिति यावत्, यथा 

शब्दस्पर्शादीनामिच्छादीनाञ्च गुणत्वेन द्व्याभिततवानुमानं, यथा वा 
परन्धादिज्ञानानां यातेन तक्करणघ्राणादीन्दियानमानं, यथा वा प्रवृत्ति 
सेन हेतुना वणीधमिणां वैदिककर्मचु प्रदत्तः फएल्वच्ानुमानम् । एत- 
दन्तः मवति व्यातिप्रहाधीनजन्म ह्यनुमानं, यावलिङ्गख ठिङ्खिना सार्धं 
व्यि गृह्यते, न ॒तावदिङ्द्शनाकथसप्यनुमानक्ञानुदेतुमदैति । 
व्यासिश्च त्रिधा--विरोषव्याप्तिः, सामान्यव्याप्तिः, व्यतिरेकव्या्तिश्च । 

धूमेन बहौ साध्ये “यत्र धूमसत्र वहिः, इति दैतुतावच्छेद्कसाध्य- 
॥ 
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तावच्छेदकधूमल्ववषिरूपविरोपमुखेन प्रयतता व्याप्तिः \विदोष- 
व्याधि । शब्दादिनाऽऽकागादो साध्ये “यो गुणः स द्रव्याश्रयः इति 
देतुतावच्छेद्कताध्यतावच्छेदकरव्द्लाकाशलवादिव्यापकरुणलद्रयलर- 
पसामान्यमुखेन प्रवृत्ता व्यिः “सामान्पव्यािः” । गन्धवक््ेन 
परथिव्यामितरमेदे साध्ये ५यत्रेतरमेदामावस्तत्र गन्धवच्चाभावः" इति 
साध्यामावसाधनामावल्पव्यतिरेकमुखेन प्रवृत्ता व्याप्तिः “व्यतिरेक 
व्यासः” । तत विरोपव्यात्िकमनुमाने पूर्ववत्" वयतिरेकयाततिकं 
“शोषवत्ः सामान्य्यापिकच्च साभान्धतोर ्मितिभावः ॥ 

तत्र वयतिरेकव्याघ्याऽ्यन्वयव्याप्तिरेव गृह्यते साध्याभावव्यापकी- 
भूतामावपरतियोगिल'" स्पतलक्षणखान्ततो गत्वा तत्रव पर्य्यवसानद््ै- 
नात् । अतो न त्री व्याप्तिः किन्तु द्यी ] तस्याश्च दरयीलादनुमानमपि 
द्विविधं न निविधमिति वैशेषिकाः । विरोपव्यप्िः सामान्यव्यपतिशान्वय- 
वयतिरेकशकित्वात् तद्ापिकं लिङ्गमन्वयव्यतिरेकफि, व्यतिरेक- 
वयिश्ान्वयशाकिलरामावात् तद्य्तिकं लिङ्गं केवरुव्यतिरेकीति 
परिभाप्यते। अन्वयव्यतिरेक्षि छिङन्तु पक्षधर्मलं सपकषपत््ं विपकष- 
व्यावृत्तम् भवाधितविषयतवम्.भसत्परतिपक्षलघ्चेति पश्चभि्क्षणेरपपनन- 
मनुमितिज्ञानं जनयति । व्यतिरेकि च सपक्षसत्त्ं बिहाय रोपचतुभिर्कष- 
णरुपपन्नम्। सिषाधयिपितधरमषिशिष्टो धमौं पक्षः, किसुक्तः ? यत्र साध्य- 
सन्देहः स पषलवृततिलं “पक्धरमत्वम् । साध्यधर्मयोगेन निहतं 
धम्यन्तरं सपक्षः, किशुकतं १ यत्र साध्यनिशथयः स॒ सपक्षल्ासिवं 
"सपक्षसत्वम्” । सप्यपरमंसर्चूलो धमी .मिप्षः, किमुक्तः १ 
यत्र साध्यामाबो निधितः स ॒विपक्षसत्नावृत्तिलं विपक्चव्याघृत्ति- 
त्वम् । अनुमेयव्याथस प्रलक्षेणाऽऽगसेन वाऽनपह्रणमबायितविषय- 
लम्, विखुक्तं १ मलक्षेणायमेन वा यल साध्याभावो न निशीये 
वद्धवोऽवाधिततविषयत्वम् । संशयथीजभूतेनार्थेन प्रयनुमानतया 
्ुज्यमानेनानुपहतलरमसस्मतिपकष््, किशुक्तं ? यख साध्याभाव- ५ हेत्वन्तरं [न् साधकं देत्वन्तरं न विद्यते तद्धानोऽसत्पतिपक्षत्वस् | यस चन्व- 
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यन्तिरेकिणः केवलव्यतिरेकिणो वा सतो छिङ्सेतेषां लक्षणानामेकमपि 
न विद्यते न तदङ्गं मन्तव्यम्, अपिच ? लिङ्गामासः } अत एवं 
च तेपामेकैकापायायन्च हेतरामासराः वक्ष्यन्ते “सन्यभिचार- 
विरुदप्रकरणसमसाध्यससकारतीताः हेत्वाभासा 
(न्या १।२।४ ) इति । थस हि किङ्ख पक्षधर्मत्वं नास्त्यसौ 

साध्यसमोऽसिद्धः। यख सपक्षसं नास्य सम्यभिचारोऽने- 
कान्तकः] यख विपक्षव्यावृत्तचं नासि स विरुद; । यस्यावाधितविष- 

यलं नासि स काडात्तीतो बाधितः यसास्तस्मतिपक्षलं नासि स प्रक- 

रणसमः सद्तिपक्षः। किः यटा एतेष्वेव पञ्च लक्षणेषु लिख्या. 
चिनामावः परिसमाप्यते । परिसमाप्राविनामावच्च ङ्गं ज्ञानविययीकरतं 

तद्विषयं क्ञानं वाऽवुमितिकरणलाद्नुमानं प्रमाणम् । व्यापारदूसाधा- 

रणं कारणं करणमिति व्यािशरणं उ्ापारः। तजन्या साधनीयधर्मगो- 
चरा च मतिपत्तिरलुभितिः फलम् । अथवा शिङ्गन्ञानजन्या साधनी- 
यथर्मगोचरा प्रतिपत्तिरयमानं । फलञ्च ॒दानोपादानादिुद्धिरिति 
विवेकः ] | 

पश्चटक्षणकािङ्गादरुदीतान्नियमस्शतेः । 

परोक्षे छिङ्धिनि ज्ञानमडुमानं परचक्षते ॥ १॥ 

इदमच्र घोध्यम्--वसतुखभावसिद्धः साध्यसाधनयोरव्यभिचरित- 

सम्बन्धो हि व्याप्तिरिति स्थितम्। नव्यास्तु “साध्य वदन्धाच्तिर्व"= 

साध्यवस्रतियोगिकमेदाथिकरणनिखूपितवृत्तित्वाभावो व्याप्तिरिति तद्ध 

कषणमाचक्षते । तथा च वदिमान् धूमादित्यादौ साध्यो वहिः, साध्य- 

वान् महानसादितदन्यो नलददादिलदयरततितं धूमस्येति लक्षणस्तम- 

न्वयः । धूमवान् वदरित्ादौ च साष्यवद्न्यसिपायःपिष्डाद दे 
सद्धावान्ातिव्यातिः। अञ्च येन सम्बन्धेन साध्यं तेनेव सम्बन्धेन साध्य- 

वान् वोध्यः, अन्यथा समवायसम्बन्धेन वद्ठिमन्तो वहेरवयवाखदन्यो 

महानसादिसतत्रधूमस्य .विद्यमानलेनाव्यापषिपरसङ्ञात् । साध्यबदृन्यश्च 
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साध्यत्वावच्छिन्नप्रतियोगित्ताकभेदवान् निश्ेतव्यः, तेनं यक्विञिद्रहि- 
मतो महानसादेरभिे पवताद धूमसत््वेऽपि नाव्याप्तिः । एवं येन सम्ब्- 
न्ेन हेतुता तेनैव सम्बन्धेन साध्यवदृन्याघरत्तित्वं वोद्धनय, तेन 
साध्यवदन्यसिन् धूमावयवे धूमस्य समवायसम्बन्धेन सत््ेऽपि नाव्याप्तिः। 
साध्यषदन्याचत्तित्वश्च साध्यववन्यतृ्तित्रत्वावच्छिन्प्रतियोगिताः 
कामावः, तेन धूमवान् वहेरिष्यत्र साध्यवदन्यगलहदादिवत्तित्यामावेऽपि 
नातिव्याप्तिः । अचर यथपि द्रव्ये गुणकमीन्यत्वविरिष्टसत्ताव््रादियादौ 
“विरिष्टं शुद्धान्नातिस्च्यतेः इति न्यायेन विरिष्टसत्तायाः शद्ध- 
सत्तायाश्नेक्यासाध्यवदन्यसिन् गुणादावदृततितं नासि तथापि हेतुता; 
वच्छेदकर्पेणादृ्तिलं वक्तव्य, तथां च सत्तासेन सत्तायासवरावृत्तिला- 
मवेऽपि हेतुताकच्छेदकगुणकमान्यलनिरिष्टसत्तातेनादृत्तितसद्धावा्रा- 
व्याप्तिः ॥ स 
. देठसमानाधिकरणायन्तामावाय्रतियोगिसाध्यसामाः 
नाधिकरण्यं व्यापिरिति तेपां दवितीयं ठक्षणम्। पर्वतो. वहिमान् धुमा 
दिव्यादौ हैतुधूमसलसमानाधिकरणो धटामावः पटाभावस्सतियोमी 
घटादिपरतियोगी वद्वि्तसासानाधिकरण्यं धूमस्येति लक्षणसमन्वयः । 
धूमवान् वहेरित्यादौ च हेतुवैहित्समानाधिकरणस्तस्ायःपिण्डे धूमा- 
भावससतियोग धूमो नाप्रतियोगीति नातिव्याप्तिः । अचर हेल- 
धिकरणं देतुतवच्छेद्कविरिष्टाधिकरणं ` विवक्षितं, तेन द्रव्यं गुण- 
फमन्यलविविष्टसततवादित्यादौ शद्धसतताधिकरणगुणादिनिष्ठामावप्रतियो- ` 
भिलेऽपि दन्यस्य नाव्याः । देतुतावच्छेदकसम्बन्येन च हेत्वधि- 
कर्णं. वोः तेन समवायेन धूमाधिकरणतद्वयवनिष्ठामानपतियो- 
गिलेभपि वरेनानयासिः । अमावश्च परतियोगिव्यभिकरणोऽभिरेत, 
तेन कपिसंयोगी पतदरुषलादिखत्र भूखावच्छेेनैतदुष्वृततिकपिसंयो- 
गमान ,तियोगिलेऽपि कपिसंयोगख नाव्याः । प्रतियोगिव्य- 
1धक्ररणत्वश्च न प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तितं, "कपिसंयोगी -एतद्रक्षला- 
दिलक्ाव्यातिः भतियोगिनः कपिसंमोगसयानधिकरणे गुणादौ बतेमानो 
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योऽमावलस्थैव वने मूलावच्छेदेन सात् । नापि प्रतियोग्यधिकरणाघ्र- 
तिव, संयोगी सचादिलादौ - स्ताधिक्ररणे गुणादौ यः संयोगाभवस्तख 
प्रतियोग्यधिकरणद्रन्पवृत्तिलेनातिव्याप्तिपरसङ्गात्, अपि च ? खप्रतियो- 
ग्यनधिकरणीभूतदेलयिकरणन्रक्तित्वम् ; , अत्तो न पूर्वोक्तः कथिदोपः । 
परन्तु प्रतियोग्यनधिकरणलं प्रतियोगितावच्छेदकावच्छितानयिकरणलं 
वोध्य, तेन विरिष्सतचावान् जातेरियादौ जाल्यधिकरणगुणदिर्धिशि्ट- 
त्रत्तामावपतियोगिसत्ताधिकरणलेऽपि नातिव्याधिः ¡ उक्तप्रतियोग्य- 
नधिकरणत्वश्च साध्यताबच्छेदकसम्बन्धेन वाच्यं, तेन क्ञानवान् 
सच्वादिव्यादौ सत्तायिकरणसख धटादेरविपयतया ज्ञानाधिकरणतेऽपि 
नोतिव्यापतिः ! नापि वहिमान् भूमादिलयादौ भूमाधिकरणे समवायेन वहि 
विरदस्तेऽप्यव्या्िः । नैनु प्रतियोगितावच्छेद्काषच्छिननश्य यख कख 
चिदतियोगिनोऽनधिकरणतंः तःसामान्यसख वा, यक्तिञ्चिव्मतियोगिताः 
वच्छेदकावच्छिन्नल वा ? आये कपिसंयोगी पतद्ृक्षलादियतरैवा- 
व्या्चिः, यतः कपिसंयोगामावप्रतियोगितावच्छदकावच्छिननो वृक्षवृत्तिक- 
पिसंयोमोऽपि भवति, तदनधिकरणन्च धृक्च इति । दितीये तु प्रतियोगि 
व्यधिकरणामावाप्रसिद्धिः, सवस्येवाभावसय पूव्षणदृत्तिलविरिष्टखामावा- 
त्मकप्रतियोगिसामानाधिकरण्यात् । नच वह्धिमान् धूमादिल्यादू घ 
भावादेः पूर्वक्षणवृत्तितरनिरिषटस्वामावात्सकम्रतियोग्यधिकरणलं  यचपिं 

पर्वतादेसथापि साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन तततियोग्यनधिकरणल्मस्ये- 
वेति कथं प्रतियोगिव्यधिकरणाभावाप्रतिद्धिरिति वाच्थं, वटामावेयो 
वन्ह्यभावस्रसख धंटाभावात्मकतया धघटामावख वहिरिपि प्रतियोगी, तद. 
धिकरणन्न पर्वतादिरिव्येवं क्रमेण प्रतियोगिव्यधिकरणस्याप्रसिद्धलात् । 
यदि तु घटामावतो वहयमावो भिन्न इलयुच्यतेः तदा “धूमामाववान् 
यह्यमावादित्यादावन्यापिः, तत्र ताध्यतावच्छेदकस्तम्वन्धः खद्पतसम्ब- 
न्धस्तेन च सर्वस्येनाभावस्य पृवस्ञणवृत्तितविरिषटखाभावात्मकप्रतियोग्य- 

धिकरण देखथिकरणस्मेति 1 तृतीये च कपिसंयोगामाववान्. जात्म- 
त्रादित्यादात्तन्ा्तिः+ तत्रास्मदृत्तिकपिसंयोगामावाभावः कपिसंयोगस्तस्य 



१४ - न्यायद्ैनम् [आदम् 

गुणलाखतियोगितावच्छेदकं युणसामान्यामावखमपि, तद्वच्छिच्ानयि- 

करणलश्च हेतरधिकरणस्यारमन इति चेन्न । यादृशप्रतियोगितावच्छेद्का- 
वच्छिन्नानधिकरणत्ं॒हेतुमतस्तादराप्रतियोगितानवच्छेदकत्स्य विवक्षि. 
तत्वात् अतो न कश्चिदोष इति ॥ ५॥ 

अथोपमानं लक्षयति- 
भ्प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनश्चपमानम् ॥ ६ ॥“ 

जञानमिल्रुवर्ते । प्रसिद्धसाधम्यौत्-विपयेण विषयिणं लक्षयति ! 
भसिद्धख पूव प्रमितख गवादेः साधम्पौत् साधम्यं साद्दयं तज्ज्ञानात् 
यत्साध्यसाधर्न-ताध्यसखय साधनीयसय संज्ञासंलिसम्बन्धसख साधनं सिद्धि- 
जञीनमिति यावत् तदुपमानमू-उपमानप्रमाणमिल्ैः | 

"यथागौस्तथागवयः” इति वनेचरवास्यमाकरण्यं वनङ्गतस्य नाग- 
रिकंसय पुरोऽस्थिते प्राणिपिण्डे गोसादृश्यदर्शनाद् यद् वाक्या्थसरण- 
पूर्वकं “नूनमस्य गवयद्नाच्द्ः संज्ञा इति संज्ञासंलिसम्बन्धत्तानसुप- 
जायते देवोपमानप्रमाणमितिभावः ॥ 

तच्च गणे प्स गोसादसयक्ञानयुपमितिकरणलाढुपमान, वाक्या- 
सरणं व्यापारः, संज्ञसंलिसम्बन्ध्ञानश्चोपमितिः फलम् ! सुख्य- 
पे तु संजञासंरिसम्बन्धज्ञानयुपमानं, हानोपादानाव्धिद्धिरुपमितिः 
फठमिति विवेकः 

इदमन्रवोधऽयम्-“उष््विधमा नासिकाग्र च ऊपदेकगृङ्गः सङ्ध- 
भगः" इति कतश्चिदारण्यकयुरुपादुपश्चत्य दैवाद्रण्यं गतस्य नागरिकस्य 
एरोऽवस्थतेप्राणिषिण्डेयदु्षम्यद््नेन वाक्या्थसरणपूर्वकं “नूनमस्य 
खद्चशगव्द्ः संज्ञा? इति संज्ञसंक्िसम्बन्धन्ञानयु्प्यते तदप्युपमा- 
नमेव । साधरम्यजञानस्थेव वैषम्जञानस्यापि तद्धतुत्राश्युपगमादिति 1 ६॥ 

अथ रदं लक्षयति-- 

“आ्ोपदेशः राब्द्ः ॥ ६ ॥ 
` कानमियनुवतेते । आपोदेशः-उपदिदयतेऽनेनेदुपदेशो वाक्यम्, 
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अथौव्यमिचारित्वमापितया वर्पते यः स आप्तः, आशचासादुपदेशश् 
तयाप्तोपदेशोऽथोव्यभिचारि वाक्यं, तजन्यं यद्राक्याथजञानं तद् शब्दः= 
शब्दपरमाणमियथैः । 

यः शददःकदाचिदछुमधितकथच्िदयै न व्यभिचरति स॒ प्रमाणमिति 
भवः ॥ 

तच शब्दो मोषं, रदाथैजानश्च ख्यं चब्द्पमाणम् । अचे. 
श्दारथप्रतिपत्िद्वितीये च दानोपदानाद्धवुद्धिः शाब्दी प्रमा फरमिति 
विवेकः ॥ ६॥ 
त विमजते- 

धस द्विविधो दादघ्र्थमेदात्ः ॥ ८ ॥ 
सनप्रमाणभूतः रब्दो दृटादृ्टाथभेदात्=द्टोऽ्थो येन प्रकक्रा 

दृष्टा ईरः, न दृटः किन्तु भनुमितोऽ्यो येव प्रवक्रा सोऽद्य 

देतरेप्रतिरकरपिषुनिगणः, तयोटादर्थप्करोभेदाद् दृष्टाद्टाथै- 
.मवक्तकलादिति यावद् द्विविधः=द्विकार इलथैः। 

प्रमाणभूतः शब्दसावद् द्विविषः-ईश्वरोक्तः, ऋषिषुनिगण- 

मरो्शच । ऋगेदो युवद सामवेदोऽधर्ैयेद इति चारो वेदा दैव. 

प्रोक्तः । आयुवेद भररयदो गन्धववेदोऽवेदशचेति चलार उपवेदाः, 

देतरेयनाह्यणं शतपथव्राहमणं ताण्व्यतराहमणं गोपथत्राहमणमिति चत्वारि 
ब्राहमणानि, पेतरेयारप्यकं तैत्तिरीयारप्यकमिति द्वे भएण्यके देशा दशो- 
पतिपदः, रिक्षा कल्पो व्याकरणं मिरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति षड- 

धानि, वैशेषिकं न्यायः साख्यं योगः पूरवमीमांोत्तरमीमांसा चेति षृड- 
पाङ्गानि, माननधर्मराल्ं रामायणं मारतशचेति पदर्शद्ेद कषियुनि- 
गणोक्तः! तयेश्वसोक्तः शब्दः सर्वथा सर्वदा सर्वैर खतः 
पमाणं, तद् यथाहुर्मगवन्तो दर्चनकाराः--^निजकषक्तयाभिन्यक्तेः 
खतः प्रामाष्यस्४ (सां०=५।५१ ) "तद्वचनादान्नायस्य 

प्रामाण्यम् (पै०-१०।२।१०) “तत्प्रमाणं वाद्राथणयखान- 
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पेश्वत्वात्.( पूैषी०-१।९५५ इति ।छोषिुनिगणपरोक्तच वेदानु- 

धूः प्रमाणं, भरतिकूलोऽप्रमाणं ` परतः प्रमाणमिति" यावत्, तद्यथा 

भगवान् जैमिनिः विरोधे त्वनपेध्यं स्थादसति- खलुमानम् 

{ पू्मी ०~-१।३।२ ) .इति । अलुमानम्=मदृटथैवक्तकमित्यथैः । 
तदुभयमिननो यावान् शव्दः, स सर्वः सर्वथा सर्वदा सर्वैत्रापरमाणः 

मन्यव्लोकसिद्धपमाण्यादिति मावः॥. . . .-. . 

, तत “तद्प्रामाण्यमदतन्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः” (न्या०- 

२।१।५७ ) इति परीक्ालक्षणे सूत्रे तच्छब्देन प्रतःप्रमाणमूतोऽदृटाथै- 

रवक्तक एव शब्दः परागदयेत, जीवदुद्धिरवितलेनाशङ्कनीयदोषतया 

परीकषा््लात्, न खतः प्रमाणभूतो द्टाथभवकतृकः, तख सर्वहबुद्धि 

रचिततलेन सर्वथा सर्वदा सर्वत्रानाशङ्कनीयदोपत्तया परीक्ानदैतवादिति 

विभागद्धनम् । यः रब्दः खप्रतिपाधमरथं प्रमाणीक प्रमाणान्तरं 
काठतरयेऽपि नेशते तत् खत;प्रमाणौ, यश्व तत् परतःपरमाण- 
मिति विेकः ॥ ८ ॥ 

अथोदेशकमपरातं प्रमेयं विभजते-- 
“आत्मरारीरेन्द्रिथाथेवुदिमन्द्तिदोषप्रेय- , 
मावफख्टुःखापवगास्तु पमेयम्” ॥ ९॥ 

न प्रमाणनिपयमानमिह प्रमेयमभिमतम्, अपि च. . विरिष्टमिति 

सूचयितुं “तु, शब्द्ः। अथवा योगिक प्रमेयमते न विवक्षितम्, अपि 
प्व ? प्ररिभाप्रिकमिति सूचयितुं तु" शब्दः 1 मात्मश्रीरिन्द्रिायेदुद्धि- 
मन्वृत्तिदोपभेत्यमावफरदुःखापवगौः=यथावचनं विग्रहः, चार्थे इन्दः 
समास इतरेतरयोगः, आमा च शरीरनेन्द्ियाणि चाथोश्च बुद्धि मनश्च 
प्रवृत्तिश्च दोषाश्च प्रे्यमावश्च फलञ्च दुःखच्चापवरगश्च ते तथा, .मासा- 
अपवगान्ताः द्वाद्रापदाथौः प्रमेय =परमेयपद्वाच्या इत्यथैः । 
. यद्यपि एथिव्यादीनि द्रवाणि, रूपादयो .गुणाः, उद्सेपणादीनि 

कर्माणि, सामान्यं विरेष इति ह्विनिधं सामान्यं, निदयद्रवयद्र्तयोऽन्त्याः 
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विशेषाः, स्मवायश्चे्नेकविधं प्रमेयं, तथापि न तत्सर्वमत्र विवक्षितं 
किन्तु द्रव्यादीनां तेषां यसय यस तच्चज्ञानं निःेयसायाल्यन्तुपयुक्तं 
तदेवेह विरिष्टं प्रमेयं विवक्षितं, तच्चात्मायपवरगानतं द्ादश्विधमेव म न्यूनं 
नाप्यधिकमिति सावः ॥ 

ज्ञातं सस्यकः खरूपेण यन्मोश्चाय विनिधित् । 
तत्पमेथमिहाभीष्टं न प्रमाणार्थ॑मात्रकम् ॥ १॥ 

तन्न सुखदुःखयोर्मोक्ता जीव आत्मा, मोगायतनं रीर, मोग- 
साधनानि इन्द्रियाणि, मोक्तवयाः इन्दियायौ अथः, मोगो बुद्धिः, 
सर्वविषयमन्तःकरणं भजः, धमौधरमौ पञ्त्ति;, पवृत्तिहेतुरागादयो 
दोषाः) पुनः पुनजेन्म प्रेयभावः, ससाधनयुखटुःखोषमोगः लम्, 
प्रतिकूरवेदनीयं पीडात्मकं दुःखम्, दुःलालन्तनिवृत्तिपूवैकः परमान- 
न्दोपमोगोऽपवभ इति विवेकः ॥ ९ ॥ 

तच प्रथमोदिष्टमात्मानं छिलक्षयिपुस्तःसद्धावे लक्षणसूतं चिङ्गमाई- 
५हछादेषप्रयतसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङम् ॥ १०॥ 

इच्छद्विषपरयतुखटुःखज्ञानानि=इच्छा च द्वेषश्च प्रयलश्च सुखश्च 
दुःखच्च्॒ञानञ्च तान्येतानि प्रडात्मनः-भत्यगात्मनो शि्गं=सद्धावे 
ममाणमित्थः । 

“हेतुरपदेको लिङ्गं परमाणं करणमित्यनथाौन्तरम्" (वै° 
-६।२}४ ) इ्युक्तताछिङग प्रमाणम् । यस्य सद्धावे पडिच्छादयो गुणाः 
परमाणं सं आत्मा । किसुत्त? यस्तावद्ुणः स द्रव्याधितो दृष्टः यथा रूपम्। 
इच्छादयोऽपि गुणाः । नच तेऽयावदूद्रन्यभाविनोऽदम्भ्रत्ययस्मानाधिकरणाः, 
वाहेन्दरियाप्रलक्षाः सन्तः प्रथिव्यादीनि द्रव्याणि कथञ्चिदाश्रयितुमदेन्ति । 
द्रव्येण च तदाश्रयेणावदयं मवितव्यम् । अतो यद् दरव्यं तेषामाश्रयः स 
आत्मेति साबः ॥ 

। तच्च सार्थं परार्थं वाऽप्रा्तयंपराथेनम् इच्छा, यस्मिन् सति मरन्वलिः 
` तमिवात्मानं म्यते स द्विष्टसाधनताज्ञानजन्यो गुणो देषः, कतिपय्यौ- 

क 
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यथ्ष्टाजनको गुणः प्रथल्ः, धर्मजन्यमनुकूठवेदनीयं गुणः सुखम्; 
जपर्मजन्यतिनरलेयनीयं गुणो दुःखम्, इन्द्ियर्थसननिकपीदिभिरुलना 
उद्धिक्ानमिति व्विकः ॥ 

इदमन्न बोध्यभ्-- प्यत्र लिद्धमुदेनेच्छादीनुपन्यसख् “तदाश्रय- 
त्वमात्मलम्ः, इति प्सयगात्मनो खक्षणमभिदहितं, तथापि तन्मनोयोग- 
निरिष्टसेव विज्ञातव्यं न केवरुख । तस्य कूटस्थनित्यतेनानियेच्छादिगुणा- 
श्रयत्वानभ्युपगमात् । धमपचयापचयाभ्याच्च धर्मिविकारस्य सर्वतन्र- 
सिद्धलात् । युक्यवस्थायाच्च मनोयोगनिवरत्या निखिल्गुणनिदृत्तरमिषासख- 
मानत्वात् । शरीरादिकं समानजातीयं, प्रमाणसंशयादिकश्चाससानजातीयं, 
ताभ्यां व्यवच्छेदलक्षणस्य च प्रयोजनस्य निरिष्टलक्षणेऽपयुपपत्तेनै कथि- 
दोषहति ॥ १० ॥ 

छरीरं ठक्षयति- 

भ्चेषटन्दरियाथा्रयः शारीरम् ॥ ११॥ । 
चेटेन्दिया्थाश्रयःदितादितप्रातिपरिदहारानुकूडा जरिया चेष्टा, मोग- 

साधनानि घाणादीनि इन्द्रियाणि; मोक्तव्यः गन्धरसादयो गुणा 
अथः, चेष्टा चेन्द्रियाणि चाथीश्च ते तथा, तेषामाश्रयो यत् तत् शरीरे 
द्रीरपद्वाच्यमित्यथैः । 

यद्धि दितादितमापिपरिदारानुकरूलां क्रिया तावदेधितिष्ठति, येन 
चानुगृहीतानन्द्रियणि खखनिषयान् निपुणतरं गूहन्ति, यसिंश्र सति 
गन्धादयोऽ्थीः सुखदुःखोपरब्धो निमि्ततरयुपगच्छन्ति, तद् शरीरम् । 
किञुन्तम् १ ईप्सितं जिहासितं नाऽथमधिश्वयेप्साजिहासाप्रयुक्तख 
पुसस्तदुपायानुष्ठानरुक्षणा समीदापरपय्यीया चेष्टा यत्र वतैते, यखानुग्र- 
हेण चानुगृदीतन्युपघातेन चोपहतानीन्द्रियाणि खखविषयेषु साध्वसा- 
धुषु भवतैन्ते, यसिं्ा्थभ्यो जायमानयोः सुखदुःखयोः प्रतिसंबेदनं मच- 
तेते तद् शरीरम् ! किंबहुना -भाधारलेन चेष्टायाः अनु्राहकफतनेन्दि- 
याणां सोगसराधनभावनिमित्ततेन चाथीनामाश्चयो यः तत् शरीरमिति मावः॥ 
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इदमत्र वोध्यस्--“मोगायतनं शरीरम्" इति वक्तव्ये “चेष्ट 
न्दियाथाश्रयः शरिरम्" इति उक्षणाभिधानं शरीरस भोगायतनलरामा- 
येमू । नहि चेष्टादीनामनाश्चयः कश्चिद् मोगायतनमुपपयते । ठश्चणख 
प्रयोजनन्तु समानजातीयेभ्य आत्मादिम्योऽस्तमानजातीयेभ्यश्च प्रमाणसंरा" 
यादिभ्यो यवच्छेद्ः ! तचोक्तलक्षणेऽपयुपपत्तरम् । अतो न काचिदनुप- 
पत्तिरिति ॥ ११॥ 

हृच्छियाणि विभज्य लक्षयति- 

शश्राणरसनचष्षुस्त्वकशभोचाणीद्धियाणिं 
भूतेभ्यः" ॥ १२॥ 

घ्राणरसनचश्ुस््कृशरोत्राणि-्राणच्च रसनश्च चक्षुश्च तक् च श्रो, 
तान्येतानि प्ेन्दरियाणिनइन्दरियपदवाच्यानि भूतेभ्यःनए्थिव्यादिभ्यः 
पश्चभूतेभ्यः प्रादुर्भवन्ती्यथैः । 

यद् भोगसाधनं तदिन्द्रियं । किमुक्त ए शरीराश्रयं सत्ससंयुक्तेऽ 
्ञातुरपरोक्षप्रतीतिसाधनं यद् द्रव्यं तदिन्द्रयमिति इन्दियसामान्यलक्षणम्। 
तदेतद् द्विविषम्--आभ्यन्तरं वाह्य । सवैविषयमन्तःकरणं मन आभ्य- 
न्तरम् । तद्ये शयं रक्षयिष्यति । बाह्यन्तु भाणं रसनं चक्षुः स्पर्शनं 
श्रोत्रघ्ेति भेदासश्चविधम् । तत्र येन जिघ्रति तद् राणं, किसुन्तः १ 
गन्धग्राहकं यदिन्द्रियं तद् श्राणमू्। येन रसयति तद् रसर्न, किषुक्त ? 
रसमाहकं यदिन्दियं तद् रसनम् । येन चेष्टते तद् च्चः, किमुक्तं ? 
स्प्राकं यदिन्द्रियं तच्श्ु; ! येन शति तत् सरोनं, किस्त १ 
सपैम्ाहकं यदिन्द्र तद् स्पद्रीनम् । इच्च सकूस्थानलात् त्वक् 
इति व्यपदिदयते, यथा मच्चस्थानत्वासपुरुषो मश्च इति । येन श्रृणोति 
तद् श्रोत्र, किसुत्तं ¢ शब्दरादफं यदिन्दियं॑तत् ओचम्, इति 
पश्चानां पञ्च विरेषरक्षणानि । तानि चैतानि पशचन्दरियाणि यथक्रमं पृथि- 
व्यादिपन्चभूतप्रकृतिकानि । किखुक्तं १ पए्रथिवीपङ्ृतिकं घराणं, जठप्र- 
कृतिकं रसनं, तेनश्रङृतिकं चक्षुः, वायुप्रकृतिकं स्प्यौनं, व्योमप्रकतिकन्च 
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श्रोत्रम् । किंवहुना--यं विरोपगुणं दि यदिन्द्रियं नियमेन मृहाति तत्त 
त्समनायिद्र्प्रकृतिकं दव्यमित्नि निशेततव्यम् । इन्दरियाणामातमप्रकृतिगु- 
णग्राहकखनियमात् । एथिवीविरेपगुणं गन्धं घ्राणं पयोविरोपयुणं ससं 

रसनं तेजोविरेपगुणं रूपं चश्चुः वायुविरोपगुणं स्पत स्परीनम्, आकार 
विरेपयुणं शब्दं श्रोत्र नियमेन गृहाति 1 तेन भवति प्रतिपत्तिः नूर्न 
परथिवीप्रकृतिकं घ्राणं, प्रयशप्रकृतिकं रसनं, तेजःश्रकृतिकं चक्षु; वायु- 
मरकृतिकं स्पशेनम्, आकाशपरकृतिकश्च श्रोत्नमिति मावः ॥ 

नु कानि तानि भूतानि येभ्यो घाणादीनीन्दरियाणि प्रभवन्ति! 
तत्राह-- 

“श्रथिव्यापस्तेजोवायुराकाखाभिति भूतानि १३॥ 
स्पष्टम् ] 
तत्न बदिरिन्दियगराहयविरेप्गुणवत््वं भूतत्वं; दव्यविभाजकोपा- 

धिद्रयसमानाधिकरणादृत्ति-गुणवृत्ति-जातिमच्वख विदोपराणत्वमिति 
विवेकः ॥ १३ ॥ 

अथै विभज्य लक्षयति-- 
“'गन्धर सरूपरपदीराष्दाः ए्रथिव्यादिरणस्तद्थोः” ॥ १४॥ 

अत्रोदेशक्रमसारिता अथौः रक्ष्यतया प्रतिपत्तव्याः । प्रथिव्यादि 

गुणाभ्ए्थिव्यादीनां पञ्चमूतानां विरोपगुणाः गन्धरसरूपखशेशब्दाः= 

गन्धरसरूपस्परेगब्दामिधानाः ये तदथौः=तेपां प्राणादीनामिन्दियाणा- 
मथः विषयास्ते अथौः=अथेपद्वाच्या इत्यथैः । 

तच्नोदेशक्रमसारितम्-- “अथाः इति रक्षयपदं "'तद्थोः” 
इति लक्षणम् । धाणादिभिरिन्दिरप्यमाणल्वमर्थललमिति तदभिप्रायः । 

गन्धसादयोऽथौः मामूवन्नत उक्तं प्रथिव्यादिशुणाः। ते च के इति 
विमागाकां्ायाुक्तं गन्धरसरूपस्परौाज्द्ाः इति विवेकः ॥ 

2, न कन 

इदमच्र वोध्सू-यथाहि वेरोपिकाणां दरव्ययुणकर्मखथैरब्द्ः पारि- 
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मापिकः “अथे तिं द्रन्ययणकमैसु" (३०-८।२।२) इदयुक्ततात् । 
न तथा नैयायिकानां किन्तु विपयापरपव्यौयः । विषयाश्च यद्यपि 
गन्धादिवदिन्दियाणां संख्यापरिमाणसंयोगविभागाद्यो गुणाः प्रथिव्य्ते- 
जपि द्रव्याणि, कर्म, सामान्यविरेपशवे्यनेकविधा विन्ते, तथापि 
न ते गन्धादिनिेक्षाः सन्तः परुषाणां सक्तिदेतवोऽपि च १ तत्सपिक्षा- 
इत्यन्वयव्यतिरेकाम्यां गन्धादिपु पश्चसवेव प्राधान्येन सक्तिरैतुता व्व- 
तिष्ठते । ताश्च तत्रैव व्यवस्थानाद् युक्तो पञ्चानामेव तेषां विपयवाचि- 
नाऽथैगब्देन निदेश इति ॥ १४ ॥ 

बुधिः रक्षयत्ति- 
“वुद्धिरुपलन्धिज्ञानमिलनश॑न्तरम्" ॥ १५॥ 

ुद्धिःन्वोधः, उपरन्धिः-उपरम्भः, ज्ञाने=तपतिः, इति-दस्येतत् 
त्रयसनथौस्तरं=नान्याथैकं समाना्ैकमित्यथः 1 

एते; पर्यीयशन्दैर्वः पदार्थोऽभिधीयते, किञुक्तं 2 यज्निवन्धनः 
प्रत्यगात्मनि बुध्ये चोपरमे च जाने चेति व्यवहारः प्रवतेते सा वुद्धि- 

रिति भावः ॥ १५॥ 

ऋमप्राप्तं मनो छिरक्षयिपुसत्पद्धावे लिङ्गमाह-- 

धयुगपच्जञानातुत्पत्तिसेनसो जिद्धम्” ॥ १६॥ 

युगपच्जञानानुतपत्तिः-आसन्द्रियाथेसननिकर्थे सत्यपि तत्तद्थगोचरकञा- 
नानां यो युगपदनुखादः तस्मनसः=मनःसं्ञकस्येन्धियस लिङ्गसदधावे 
प्रमाणमिलरथैः। 

असेन्द्ियाथैसननिकषं सत्यपि युगज्जानानि नोखन्ते ! चेद्सो 
कारणान्तरसयोगनिरपक्षसद्धेतुवेत् तदाऽवरयमुतखयेरन्। तेषां युगपदनु- 
त्मदेन भवल्यनुमानम् अस्ति नूनं किश्चित्कारणान्तरं यख संयोगादेकतर 
ज्ञानुखदयतेऽसंयोगाचापर्र नोयते । किखुक्तभ् १ आत्माधिष्ठितानां 
्राणादीनामिन्दियाणां गन्धादिभिः ` ख्ठविषयैः सन्निकेषै सत्यपि यख 
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कारणान्तरस्यासंयोगाद् रसनेन रसगोचरं ज्ञानं न जन्यते प्राणिन च सं- 
योगाद् गन्धगोचरं ज्ञानं जन्यते तदेव कारणान्तरं मन इति भावः ॥ 

हृदमन्र योध्यमू्--यपि नैयायिकैर्मध्यमपरिमाणं मनोऽश्युषग- 
म्यते, तस्य च सर्वदा ध्राणादिभिरिन्ियैः संयोगो विचते नासंयोगः, 
तथापि नेशः संयोगोऽतर शानदेतुर्विवक्षितः । तख साधारणलेन न्नात- 
प्रयोजकल्वामावात् । अपि चातरृत्या तत्तदिन्धियप्रदेशो उन्धवृ्तिकख 
सनसः संयोगः। स चासाधारण एव न साधारणोऽतो न कधिदोप इति॥ 

प्तरि उक्षयति- । 

“्घत्ति्बागवुद्धिशरीराम्भः" ॥ १७॥ 
वागूघुदधिररीरारम्मः=वागिन्दियं वाग, दुष्यतेऽनयेति बुद्धिमैनः, 

चेषटाभयः शारीरम्; आरभ्यते इत्यारम्मो व्यापारः; शमाद्यमकमे- 
ति यावत्, वाक् च बुद्धिश्च शरीरच्च तानि तथा, तेषां य आरम्भःनव्यपू- 
तिविहितनिषिद्धक्रियेति यावत्, सा प्रवत्तिः=पवृत्तिपद्वाच्येत्य्धः । 

यदू धमौध्मननकं वाचा मनसा शरीरेण च विहितं निषिद्धे कर्म 
करियते । किसुक्तं १ यद् वाचिकं मानसं कायिकञ्च पुण्यपापात्मकं कर्म 
सा प्रवृत्तिरिति मावः ॥ १८ ॥ 

दोषं रक्षयति- 

शप्रवतेनारक्षणा दोषाः” ॥ १९॥ 
भवतैनाठक्षणाः=विदितनिपिदधकर्ममबततहेतुता परवसैना, रवयैतेऽनया 

छमाद्यमकर्मु पुरुष इति तद्युते, सेव लक्षणं समानासमानजातीय-. 
व्यवच्छेदं येषां ते प्रवरैनारक्षणाः रागादयो दोषाः=दोषपदवाच्या- 
इत्यर्थः । 

यस्मयुक्तोदि पुरुपः पुण्ये पे च कर्मणि प्रवसते । किसु १ पण्ये 
पापे च कर्मणि परवतमान पुरषं यः परवषैयति स रागादिदोष इति भावः ॥ 

` इदमत्र वोध्यम्-रागद्ेषपूविका रि निखिला धमीधरमदृत्तिरिति 
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सर्वतन्रसिद्धान्तः। रागद्वेषौ च दोषो मोदप्रभवो याबन्मोहोऽनुवैते ताव- 
सुरुपोऽपि तदवाः परिस्पन्दते, न कदाचिदुपरमते। मोदश्च कारणलेन राग- 
देषो सततमन्वेति । तेनं द्विविधः सन्नपि दोषः खकारणेन मोदेन त्रिविधः 
उपपन्नः । तद त्रैविध्योपपत्ेश् युक्तः सूत्रेऽपि “दोषाः” इति वहुषच- 
नेन तनिर्देश इति ॥ १८ ॥ 

संसारकाराभवनप्रवेरामागोस्त एते य एव दोषाः । 
एषां प्रहाणोयममाद्धानो न जन्मयत्यु पुनरभ्युपेति॥१॥ 

गरेयभावं लक्षयति- 

भपुनस्त्पत्तिः प्रेयभावः" ॥ १८ ॥ 
पुनरुखत्तिः=त्वा पूरदारीरं दिता पुनरुयादः शरीरान्तरोपग्रहः मेय 

भावःमेलयमावदन्द्वाच्य इत्यथः । 
या खल प्रत्यगात्मनः पूर्वोपात्तशरीरादिपरि्यागेनान्यशषरीरादैरपस- 

कान्तिः स प्रेयभावः। किसुक्तम् ? अपू्वीमिः शरीरिन्द्ियमनेोवेदनामि- 
रात्मनो वियोगो भरणं संयोगश्च जन्म, ते चोभे मरणजन्मनी क्रिया- 
भ्यङ्त्या भवन्ती प्रे्यभावः । किंबहुना यत्र कवित्मराणिनिकाये 
वततेमानः पुरपोऽयं यदुर्वोपात्तान् देदादीन् जहाति तन्मरणं, यत्तत्रान्यत्र 
बाऽ्यान् देदादीनुषादत्ते तज्ञन्म, तयोश्च यः पुनः पुनरभ्यासोऽनादिरप- 
वगन्तः स प्रेयभावः इति भावः ॥ १९ ॥ 

फलं रक्षयति- ` 
"प्रदरत्तिदौषजनितोऽथैः फलम्? ॥ २० ॥ 

रृत्तिदोयजनितःपूर्वोक्तलक्षणाम्यां परृ्तिदोषाभ्यामुतयादितोऽथः=. 
जाव्यायुमौगलक्षणोऽथैः फलमित्यर्थः । 

्रबृत्या दोषैश्च जात्ययुर्भोगलक्षणो योऽथसतावदुतरा्ते ततकठमिति 
भावः ॥ 

तन्न प्रत्तिजनितोऽथ; फरमिति वक्तव्ये दोषग्रहणं न केवल प्रवक्ति 
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प्रति दोषाणां हेतुमाबोऽपितु जालययुमागरक्षणप्रवृत्तिकाय्य प्रयपीति प्रद्~ 
दीनाथैम् । किसुत्ती ? प्वृत्तिमूं तावदोषाः यावत्तवज्ञानेन नोच्छिद्यन्ते 
ताववृत्तरक्तखक्षणं काय्य प्रसूते “सतिसुरे तदिपाको जाया- 
यु्भोगाः (य०-२।१४) इति योगसूतरात्, नान्यथा, तदेतद्रदि-' 
तमिव माभूदिति दोषपदमुपात्तम् । जाल्यायुर्भोगानाञ्च सखदुःखसंवेदना- 
त्मको भोगो सख्यं फर, जन्मायुषी तु तच्छेष्वा्वोणमिति विवेकः ॥२०॥ 

खं रक्षयति- 

बाधनालक्षणं इः+खम्ः ॥ २१॥ 

बाधनाठक्षणे=बाधना पीडा, तेव रक्षणं समानासमानजातीयव्यवच्छे- 
दवं यस्य तद् दुःखमिद्यथैः 

यदुखन्नं भवद् बाषयति पीडयति तद् दुःखम् । किस्त १ यस- 
तिकूकवेदनीयं तद् दुःखमिति मावः ॥ 

तन्न दुःखं दिविध सुर्यं गोणं च । थत्खतः पीडातकं तन्मुख्यं 
यत्वसति खराज्ये तत्साधनं तद् गौणमिति विवेकः ॥ २१॥ 

अपवग रक्षयति- 

तदव्यन्तविसोक्षोऽपवमेः" । २२॥ 
निःभेयसं कैवल्यं सुक्तिरपवग इत्यनथान्तरम् । तदघ्यन्तविमोक्षः= 

तसादुक्तरक्षणकाद् दुःखाद् यः प्र्यगात्मनोऽन्तोऽन्तमतिकरान्तो 
विमोक्षो विुक्तिः सोऽपवगैः-अपव्मपदाथं इत्यथैः । 

यस्तावदुक्तक्षणेन दुःखेन प्र्यगात्मनोऽन्तमतिकान्तो वियोगः, किसु" 
त्तम्? उक्तलक्षणस्य दुःखस्य याऽन्ता निवृत्तिः सोऽपवगै इति मावः 

इदमत्र वोष्यम्-यदपीह 'दुःखायन्तचिमोक्षोऽपवगेः 
इति मोक्षलक्षणं सूत्रितं तथापि “दुःखालयन्तविमेक्षपूर्वको बहयानन्दोप- 
मोगो मोक्षः” इति तछक्षणं द्रष्टव्यम् । वैदिकानां तचच्ञानेन दुःलात्य- 
न्तनिदरत्या चिदात्मना सखेन बरह्मानन्दोपमोगयेव मोक्षत्वास्युपगमात्। 
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ज्ह्ानन्दोपमोगश्च दुःखाल्यन्तनिवृत्तिनान्तरीयको न यलनिष्या्यः दुःखाः 
स्यन्तनिवृत्तिसु यत्निप्पाद्या, तसात्सेवापवगं इृयुक्तमिति.॥: ‡ ; 

तत्र मृदुरेव मोक्ष इति देदात्मबादिनो रोकायतिकाः । आमो- 
च्छेदो मोक्ष इति श्भूलयवादिनो माध्यमिकाः । मावनापरचयात्निखिल- 
दुःखवासनोच्छिरौ विपयाकारोपषटवामावेन विशयुद्धयिक्ञानसन्तानोदयो 
मोक्ष इति विज्ञानवादिनो योगाचारगरुखाः स्वै बौद्धा; । अव- 
रणमेक्षो मोक्ष इलनेकान्तवादिनो जैनाः । अं ब्रहयासीतिवास्यजन्या- 
खण्डाकायृत्याऽविचानिवृत्तौ जीवात्मनः सचिदानन्दरह्मलक्षणखखख- 
परिगम मोक्ष इति मायावादिनः शाङ्करा; । जगकतर्तलं विहाय सर्व- 
्षत्ादिनिखिककस्याणगुणप्रा्िपूवको वाुदेवयाथास्यानुमवो मोक्ष इति 
विषिष्टदितवादिनो रामालुजीयाः । जग्र्वै्रक्मीपतिखश्रीवत्सव 
भगवल्जञानायत्निःखपू्टुखं मोक्ष इति द्रैतवादिनो माध्वाः । दिभुन- 
छष्णेन साथै खांशभूतानां जीवानां गोोके रीकानुमवो मोक्ष इति शुद्ध- 
द्वेतवादिनो वह्भीयाः । खरब्येन गोणस्यातमतच्क्ञानेन च मुख्यस्य 
दुःखसयालन्तनिनृर्या चिदार्मना स्वेन अह्यानन्दोपमोगो मोक्ष इति वेदः 
ब्रादिनो गोतभ॑सुख्याः सर्वै द्दोनकरत इति विवेकः ॥ २२ ॥ 
` प्राणं प्रमेयं च विभज्य लक्षित, सम्प्रति कमप्रातं संशयं तवः 
द्विमल्य लक्षयति- 

५“स॒मानानेकध्मोपपत्तेर्विप्रतिपत्तेरुपरच्ध्यनुपछ- 
उध्यव्यवस्थातश्च चिदोषपिक्षो विभरौः संदाय” ॥ २३ 

,“ समाननेकधर्मोपपत्तेः-समानधर्मोपपत्तरनेकधर्मोपपत्तेः--साधारणो-. 
ध्रः समानधर्मः, अनेकेभ्यः समानासमानजातीयेम्यो व्यावतैको धर्मौऽप्ा- 
धारणो धर्मोऽनेकधर्मः, तयोशुपपत्तिरपलम्भस्तसात् . साधारणधर्मोपल- 

म्भाद् असाधारणधमेपलम्भाद् , अनेन . षम्युपलम्मोऽपि सबरह, तेन 
साधारणधर्मवत्तोऽपसाधारणधर्मबतश्च धर्मिणः प्रयक्षादिति निष्कषेः) विप्रः 
तिपततेः=विरुदकोटिद्रयोपस्थितेः, उपरग्ध्यनुपरब्ध्यव्यवस्थात्तः=एुकतर- 

1 

/ 
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कोटिनिश्वायकस विरेपधर्मयेकन्नोपरुव्धेरपरतानुपरब्धेश्चाव्यवस्थानात् , 
चकारेण दुरदृष्टं समुच्चीयते, दुरद्ाच विशेपिक्चः=सामान्यविरोपस्पृति- 

पूर्वको यो विमदीः=शृरि्ञाने, विरुद्धाथोवमशैः एकसिन् धर्मिणि 
विरुद्धनानाधर्मावगादी किंखिदिति प्रत्ययो जायते स संशयः संशयपद्- 

वाच्य इयथः । 

यदा हि प्रतिपत्ताऽयसचुमयकोटिसाधारणे तदसाधारणं वा कञ्चिद् धम 
कचिदेकसिन् धर्मिणि प्रतिपद्यते विरुद्धकोरिद्वयोपस्थापकरब्देन वा. 
विप्रतिपद्यते तदाऽस्य प्रतिपनुरेकतरकोरिनिश्यायकस्य विदोपधर्मस्च तत्नो- 
पलन्धेरपरत्र चानुपठन्धेरव्यवसितौ सत्यां सामान्यविरेपस्परतिपूैको 
यः किंखिदिति प्रत्ययः समुत्पद्यते स संशय इति भावः ॥ 

तच “विमशैः संशयः” इति संशयसामान्यलक्षणम् । समानधर्मः 

पपत्तेरनेकधरमोपपत्ेविपरतिपततेरिति श्रीणि प्रत्येकं शेपपदैरपेतानि च 
विरोषलक्षणानि । किमुक्त १ समानधर्मोपपत्तरुपरूट्ध्यनुपरन्ध्यव्यव- 
स्थातो विरषपिक्षो विमदः संशय इत्येकं लक्षणम् । अनेकधर्मोपिपत्ते- 
सपरब्ध्यनुपरव्ध्यव्यवस्थातो विरोषपेक्षो विमरौः संशय इति तीयं 
लक्षणम् । विप्रतिपत्तेरपव्ध्यनुपलन्ध्यव्यवस्थातो विरेषपिक्नो विमर्षः 
संशय इति तृतीयं लक्षणम्। समानधर्मोपपन्ते+-कोरिद्धयसदचरित्तस्य 
समानधर्मरेचैसरतवादेरुपपत्तरुपरम्मात्, अनेन धरम्यपुम्भोऽपिं 
सङ्ह्यते, तेनोक्तसाधारणधर्मवतो धर्मिणः प्रलक्षादित्यभिपायः, उपलछ- 
इध्यनुपरृ्ध्यव्यवस्थातःनवक्रकोटरादिविरोषधर्मस्य स्थाणावुप- 
कव्यैः पुरर चानुपरब्ेः, रिरःपाण्यादिविरोषधर्मसय पुंस्युपन्धेः स्थाणो 
चाुपछन्धेरव्यवस्थानात् धरिविरेषनिश्वायकस्य वक्रकोटरदिरः- 
पाण्यादेरसाधारणधर्मस्योपरम्मामावादिति यावत्, `विंरोषापेक्षः= 
स्ाणुत्व-पुरुषत्वादिसामान्यविरोषो विरोषस्तमपेक्षते कामयते कारणलतरनेति 
विदोष्रापक्षः, तस्यपिक्षा वा यस्यासौ विरोषपिक्षः, अपेश्चा इच्छा, तस्या 
अनुभूयमानविरापत्वनियमात् स्थाणुत्व-पुरुपल्वादिसामान्यविरेषस्पतिपूर्वैकः 
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इति यावत् यो विसदोः=विरुद्रायौबमदः “स्थाणुवी पुरुषो वाथ 
इत्यादिरूपः प्रल्ययः स संदाय इति प्रथमलक्षणस्थः | 

अनेकधर्मोपपत्तेः-समानासमानजातीयकादनेकसाद्विरोषकस 
श्रावणलादिलक्षणस्यासाधाणधर्मलोपपतेरुपलम्भात् श्रवणलादिलक्षणा- 
साधारणधर्मवतः शब्दस्य धर्मिणः प्रयक्षादिति यावत्, उपल्च्ध्यनुप्- 
खडध्यन्यवस्थातेः=च्व्याश्रयित्रादिविदोषधर्मसख शब्दे तावदुपलव्यद्- 
व्यादो चानुपरन्पेरव्यवम्थिततवात् द्रव्याश्रयितादे्विरषधर्मस्योपलम्मामा- 
वादिति यावत् विरोषापेक्षः-गुणलद्रव्यत्रादिसामान्यविरोपस्छतिपूर्वको 
यो विमरदोः=“शब्दो गुणो वा द्रव्यं वा कर्म वा” इत्यादिरूपे विरुद्धाथी- 
वमर; स संदाय इति द्वितीयरक्षणस्यार्थः । 

विप्रतिपन्तेः-अस्तयासेत्येके, नास्सयात्मेयपरे, इ्यादिविरुद्रकोरि- 
दरयोपस्थितिर्विप्रतिपत्तिस्तः, उपलठ्डध्यसुपरडध्यव्यवस्थातखथ= 
आत्मास्िल्र-नासिललनिश्चायकलय प्रामाणिकत्वाप्रामाणिकल्ररूपविरोषधर्म- 
स्योपरब्धेरनुपठव्धेश्वाव्यवस्थिततवात् प्रामाणिकलाप्रामाणिकलतवरूपपिरोष- 
धर्मस्याग्रहादिति यावत्, विरदोषापेक्षः-अस्तितनास्तिखरूपसामान्य- 
विरेषस्पतिपर्वको यो विमदौः=“भत्माऽसि नास्ति वा” इत्यादिरूपो 
विरुद्धनानाधमीवगाही प्रलयः स संद्राथ इति तृतीयलक्षणखा्थैः । 

अश्र समानानेकधर्मोपपत्तौ विप्रतिपत्तौ च सत्यामपि वक्रकोटरशि- 
रपाण्यादिविरोषधर्मदधरिनो न चः संशयः, अतत उक्तम् “उपध्य- 
लुपकध्यव्यवस्धात्तः इति । तथापि प्रहारस्य साधारणादि- 
धर्मद्चिनो विरोषधर्ममपदयतोऽपि न दृष्टः संशयः, अत उक्तं “विदोषा- 
पेक्षः? इति । ससैकारणेषु चैषु साधारणधर्मोपपत्तिरसाधारणधर्मोपिप- 
ततिर्विप्रतिपत्तिशे्येतत् चयं सख्यं कारणम्; दतरद् दयश्च सद्कारि 
कारणमिति विवेकः ॥ २३ ॥ 

अथ प्रयोजनं लक्षयति-- 

ध्यमर्थमधिकृल प्रवते तल्थयोजनम् ॥ २४ ॥” 



य. न्यायद्नम् [आचम् 

: -अत्रं “अर्थ शब्दो नेन्दियाथमाद) नापि द्रव्यगुणकर्माणि, किन्लः 
थ्यैमानमाचस्, अर्यते यः सोऽथ इति वदृब्युपत्तः। य॑न=यं यमथैमू-=भ- 
ध्यैमानमधिकलय~उदिय प्रनतेते=तत्सम्पादनाय परिखन्दते तत्=ततसर्य 
अयोजर्न=प्रयोजनपद्वाच्यमिद्यथैः । 

यद्धि सततमथ्यते, किथुक्तं ? यद्थ॑नाप्रयुक्तः खट पुरुपस्तस्सम्पा- 
दनाय चेष्टते, चेष्टमानश्च मध्ये रक्षोभिवितनैः शतधापीढ्यमानोऽपि न जातु 
-निवतैते, तत् सुखदुःखाप्िदानी तस्साधनै खराज्यादिकं च प्रयोजर्न 
परयुज्यतेऽनेनेति तदध्युखत्तेरिति भावः ॥ 

तन्न प्रयोजनं द्विविधे युयं गणश्च । सुखदुःखाधिदानी सख्यम् , 
इतरेच्छानधीनेच्छाविषयलयात्। तस्ाधनं खराज्यादिकं गौणम्, इतरे 
च्छाधीनेच्छविपयल्वादिति विवेकः ॥ २४ ॥ 

इ्टान्तं ठक्षयति- 

“लीकिकपरीक्षकाणां यसमन्नर्थे 
बुद्धि-साम्य स दान्तः" ॥ २५ ॥ | 

रोकिकपरीक्षकाणां=नैसरगिकं वैनयिकं च वुद्यतिशयमप्रा्ताः लो- 
किकाः, तदृविपरीतास्तदुभयं प्राप्ताः परीक्षकाः, तेपामुमयेषां वादिप्रतिवा- 
दिनामिति यावत्; यसिचर्थ=मावात्मकेऽमाबात्मके वा यसिन्नथे बुद्धि 
साम्यं =प्रोज्यप्रयोजकमावेव्यवस्थितसाध्यताधनायिकरणताघुदधेः साध्या- 
मावयपूवकसाधनामावाधिकरणताबुद्धेवौ समलं॒॑तुद्यलं वरते ससोऽथो 
दृ्टन्तः=दष्टन्तपदवाच्य इत्यथैः । । 

यस्मिन्नथे वादिदुद्धिवत् प्रतिवादिदुद्धिरप प्रयोज्यप्रयोजकमीविनं व्यव 
स्थितयोः साभ्यसाधनयोरन्वयं वा व्यतिरेकं वा गोचरयति, किसुक्तं ? 
यसिन्नथं वादिदुद्धिवत् प्रतिवादिवुद्धिरपि साध्यसाधम्यीत्तदुधर्मभाविलवं 
वा साष्यवैधम्यादतद्धर्ममाविलयं वा विपयीकरोति स दृष्टान्तः । किंबहुना 
वादिप्रतिवादिसम्मतिपत्तिविषयः ` व्यािसंवेदनभूमिरिति यात् योऽथः 
स इष्टान्त इति मावः ॥ । 
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तत्र दृष्टान्तो द्विविधः चाधरम्द््न्तो वेधर्म्मद्न्तश्च । अनय. 
व्यापिसंमेदनममिः साधम्येदृटान्तः, यतिरेकव्यापिसतरदनमूमिवैधः- 
म्थटृष्टान्त इति विवेकः ॥ २५ ( 
द्विविधोऽपि दृष्टान्तः सुदटशिभिर्यत्रतोऽधिगस्तन्यः । 
स दि निलः फलनिधेरसमानमदातरोः स्कन्धः ॥ १॥ 

सिद्रान्तं रक्षयति- 
“तच्राधिकरणाभ्युपगमसंखितिः सिडान्तः" ॥ २६॥ 

तत््राधिकरणाभ्युषममसंस्थितिःनप्रमाणलेनाभ्युपगतं शालं तरर, तन्यते 
च्युस्ायते प्रमेयजातमनेनेतितश्युखत्तेः, अधिकरणमाधारः ''जाधा- 
रोऽधिकरणम्" ( अशा० १।४।४५ ) इति पाणिन्यनुशयसनात्, 
आधारः आश्रय इति चानथोन्तरम् , अभ्युपगमः खीकारः, तच्राधिकर- 
णश्चाप्ावभ्युपगमश्वेति तन्राधिकारणाम्युपगमः, तस्य संस्थिति; सम्य- 

कूपरकारेण निश्वयर्परत्तया स्थितिय॑सित्नर्थे स ॒तन्राधिकरणाभ्युपगमसं- 
स्थिततिः प्रमाणभूतशाक्षमूलकाम्युपगमविपयीभूतोऽथै इति यावत् 
सिद्धान्तः=सिद्धान्तपद्बाच्य इत्यथैः । 

यसितरथे हि तन्राधिकरणोऽम्युपगमः सन्तिष्ठते, कियुक्त ? प्रामा- 
णिकत्वेन यस्तावदर्थोऽभ्युपगम्यते, स सिद्धान्त इति भावः ॥ २६॥ - 
तं विभजते- 

सवेतन्र-परतितच्रातधेकरणाभ्युपगम- 
संसियथान्तरभावगात्ः ॥ २७॥ 

सिद्धान्त इत्यनुवर्तते । सर्वतच््राणि च प्रतितन्रं चाधिकरणं चभ्युप- 
गमश्च ते त्था, तेषां याः संस्थितयः तत्तदर्थे सम्यक्र्थितयः, ताताम- 
यीन्तरभावात्-परखरमेदात् सिद्धान्तश्चतुविंध इत्यथः । 

सम्यक्स्थितिर्दिं संस्थितिः न च सा स्वेषां तच्राणामेकविधा 

सम्भवति । नहि यसित्रथं वादितन्नं सन्तिष्ठते तसिननेव प्रतिवादितच्न- 
सपि सन्तिष्ठत इति. युज्यते, अन्धथा वाद्प्रतिवादानुपपत्तः । साच 
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सर्वतच्रसंस्थितिः प्रतितन्रसंस्थितिरयिकरणसंस्थितिरभ्युपगमसंस्थिति- 

रिति भेदाचतुप्प्रकारा । तस्याश्चतुष्पकारखाच युक्तस्तन्निवन्धनः सिद्धा 

न्तोऽपि सर्वैतन्रसिद्धान्तः, प्रतितन््रसिद्धान्तः, अधिकरणसिद्धान्तः) 

अभ्युपगमसिद्धान्त इति मेदाचतुप््रकार इति भावः ॥ २७ ॥ 

तन्न सवैतन्नसिद्धान्तं रक्षयति-- 

'सधरतच्राविरुदधस्तचरेऽधिकूतोऽयैः 
सभैतच्रसिद्धान्तः" ॥ २८ ॥ 

अ्थैः-योऽथैः तन्रे-खतन्रेऽयिकृतः=उपदिष्टः सर्वतन््राविरद्धः=के- 
नापि तन्रेण न विरुध्यते, स सर्वतन््रभिद्धान्तः=सर्वतन्रसिद्धान्तपदवाच्य- 
इत्यर्थः । 

यो ह्यर्थो वादिप्रतिवादितन्नेपु समानतयाऽधिक्रियते प्रस्तूयते सयुप* 
दिद्यते, किमुक्तं १ यसिन्र्थे वादिप्रतिवादिनोरुभयोः समाना सम्प्रति- 
पत्तिरविदयते, किंबहुना यमथ वादिप्रतिवादिनावुभावपि प्रामाणिकतया 
समानमभ्युपगच्छतः, स सवैतच्रसिद्धान्तः, सैषां वादिपतिवादि- 
तच्राणां सिद्धान्त इति तद्युखत्तरिति मावः ॥ 

तच्च वैशेपिक्राः गोतमाः कापिलः पातञ्जलाः वेदान्तिकाः मीमांस- 
काश सव वैदिकाः नादिनः । वोौद्ध-नेन-चार्वाकमरथ्तयः सव वाद्याः 
पतिवादिनः ! कचिदितो वा विपरीतम् । उभयेषां चैषां “सकारणं जगत्; 
सात्मके शारीरम्, भयान् देरात्माभिमानः, मर्तव्य खराज्यम्, 
मधिगन्तव्यो मोक्षः, प्रेयसी य॒रुजनगोष्टी, श्रद्धातव्यं श॒रुजन- 

वाक्यम् , देशात्मदितदेशिकाश्च ुरवःत्यादो, वैदिकानां च सव 
षाम् “्रीयो वेदः, तद्वयारयानानि ब्राह्मणानि, वेदप्रणिहितो 
धमः, तद्विप्यैयोऽधमेः,) वेदः खतःप्रमाणम्, तदितरत्स् राह्मण 
भ्तिराखं परतःप्रमाणम् , ईश्वरो निमित्तकारणम्, परृति- 
रुपादानकारणम् ; काम्यं निखिलं जगत्; निरषविसुरीश्वरः; 
संपिक्षविभ्वी प्रुत, मध्यमपरिमाणं मनः, अणुपरिमाणो जीवा- 
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त्मा; स च कर्मघु खतच्रः, तद्धोगे परतनः, ईश्वरवसयृतिवच 
खरूपतोऽनायनस्तः, न कदाचिदुत्ययते न वा कदाचित्मध्वस्यते, 
सती परकुतिः, स्चिरखलूपो जीवात्मा, सचिदानन्द्वरूमो जगतां 
पतिरीश्वरः, तत््कानान्मोक्षः, मोक्षाव्यवहितूर्वमाविनी चेश्रीये्वर्य- 
प्रासिः, यस्मा्या खल्वेष चरमदेह भगवान् योगी वीतज्चोको जीवन्ुक्तः 
परमखरार् वशी विहरति, सर्वषु छोकेयु च यथाकामं चरति, नासि किश्च- 

नाशक्यं नाम जगदुव्यापारवजे यदिच्छन् न कुर्य्यात्, यदिच्छत् न वि. 
जानीयात्, यद् यथा कामयते तत् तथा सम्पद्यते, यदिच्छति तत्संनिधतते, 
यदिच्छति तन्निरमिमीते, यत्रेदुक्तम्-“एवमप्युपन्यासात् पवै- 
भावादविरोधं बादरायणः? ( वे० ४।४।७) “सङ्कल्पादेव तु 
तच्छतः” (वे° ४।४।८) “जगदृष्यापारवस प्रकरणादसं- 
निदहितत्वाच" ८ ४।४।१७ ) “जीवन्मुक्त शच ( सां ३।७८ ) 
“सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमाच्रस्य सवै मावाधिष्ठातत्वं सर्म- 
ज्ातत्वश्च" ( यो० २।४९ ) “निमौणचिन्तान्यसितामा- 
चात्? ० ४।४) इति । ततश क्षीणे प्रारन्धकर्मणि मोक्षः, यथेद्- 
मुक्तं “भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पयते" (व° ४।१।१९) 
इति । स च त्रिबिधदुःखान्तनिदृततिपूवैको त्रह्यनन्दोपभोगः । तत्ोऽपु- 
नरावृततिरिखुत्सगीः, पुनरदृत्तिरिलपवाद्; । सा वेशवराहयाऽयिकारं 

प्राप्तानां यावद्धिकरम्, यत्रेदमुक्तं “यावदधिकारमवस्थितिराधि- 
कारिकाणास्" ( वे० ३।२।३२ ) इति, न पुनः कमौक्ञानादितोऽस- 
दादितुल्या । तस्येशवरद्वैनेन सर्वथा प्र्षयादि्यादौ सर्वत्र समाना 
सम्प्रतिप्िरिति विवेकः ॥ २८ ॥ 

प्रतितच्रसिद्धान्तं लक्षयति- 2 

“समानतच्रसिद्धः परतच्रासिद्धः पतितच्रसिद्धान्तः।२९॥ 

तन्नेऽधि्रतोऽथै इत्यनुवर्तते ! समानतच्रसिद्धः=योऽथेः खतच्नेऽधि- 
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छतः समानतन्रेपु सिद्धः सन्नपि परतन््रासिद्धः=परतन््रेषु न सिध्यति 
नाधित्रियते स प्रतित्तन्रसिद्धान्तः~्रतितन्नरसिद्धान्तपदवाच्य इयर्थः | 

यस्तावद्थैः खतेत्रे खसमानतत्रेु चाधिक्रियमाणोऽपि परतन्त्रेषु 
नाधिक्रियते यथा वैद्धानां क्षणभद्धवाद्ः, वैदिकानां च जीवे- 
श्वरप्रकरतिवादः, स प्रतितच्रसिद्धान्तः, खप्रतिकूडसख तत्रसख 
सिद्धान्त इति तदट्व्युखततेरिति भावः ॥ २९ ॥ 

अधिकरणसिद्धान्त रक्षयति-- 

'"यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः ॥३०॥ 

यत्सिद्धौ-यस्य प्रकृतस्य प्रमाणेन सिद्धो जाततायामन्यप्रकरण- 
सिद्धिः=परकरियते इति प्रकरणं प्रकृतं, ततोऽन्यस्य तदनुपक्तस्या्थस्य 
तदन्तमीवेण खयमेव सिद्धिजौयते सः=प्रमाणेन सिद्धि प्राप्तः प्रक्ृतार्थो- 
ऽधिकरणसिद्धान्तः-अधिकरणसिद्धान्तपदवाच्य इत्यर्थः ॥ 

यसिन्र्थे प्रमाणेन सिद्धे सति तदनुपद्धिणोऽथौसदन्तमौवेण खय 
मेव सिध्यन्ति, कि्ुक्तः ? प्रमाणेन सिष्यन् योऽथः खाशभ्रितानामथ- 
नामात्मान्तमौवेण सिद्धिरेतुः, किंबहुना यस्याधैसय सिद्येव तदधिष्ठाना 
अथ; सिद्धिरुप्यन्ति यथा जगत्क्तैलेनेश्वरसिद्धो सार्वस्याद्यः, 
जीवास्मनित्यलसिद्धो वा क्षणमङ्सङ्घादयः, वेदानामीश्वरीयल्सिद्धौ 
वा खतःप्रामाप्यसर्, रेतरेयादि्राहमणानामनीश्वरीयल्वसिद्ध वा 
परतःमामाण्यम् , ईशरसख व्यापकलत्सिद्धौ वा - निराकारत्वम्, 
जीवात्मना नानात्रसिद्धो वाऽुपरिमाणत्वम्, सोऽधिकरणसि- 
द्धान्तः, खाधिकरणानामथोनामात्मसिच्येव सिद्धिहेतु सिद्धान्तः ; अथि- 
करणभूतो वा सिद्धान्त इति तदुबयुखततेरितिमाबः | ३.० ॥.. . . 
"` “असुमेयस्य सि्छाऽथो योऽलुषद्गेण सिध्यति । 
ˆ“ स स्यादाधारसिद्धान्तः. सवैराक्तियैयेश्वरः ॥.१॥ „ ` 

४ 
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अभ्युपगमतिद्धान्तं ठक्षयति- 

“अपरीसिताभ्युपगमान्तदिदोषप- 
रीक्षणमभ्युपगमसिद्वान्तः ॥ ३१॥ 

अपरीक्षिताम्युपगमात्=यस्वापरोक्षितसखार्थस्ाभ्युपगमात् तद्विरेष- 
परीक्षणं-तद्रतस कचिद् धर्मनिरोपख परीक्षणं जायते, सोऽभ्युपगम- 
भिद्धान्तः=अम्युपगमसिद्धान्तपद्वाच्य इयथः | 

यस्तावदपरीक्षित एवाथः कखचिदू धर्मविरोषस्य परीक्षणाय केव- 
लमापरीक्षाक्राटं प्रामाणिकलेनाम्युपगम्यते यथाऽस्त॒ जन्यो जीवातमा 
स रं सक्रारणः स्यात् आदोखिद्कारणः १ यथा वा भवतु जगतः 
कारणं ब्रहम, तक्किमसहायं विवतेते ससहायं वा ? भवतु वाऽविासहायं 
ब्रहम, सा किं वर्मणो व्यतिरिक्ता स्यात् आहोखिदव्यतिरिक्ता, इत्यादि; 
सः “अभ्युपगससिद्धान्तः” अभ्युपगममात्रेण सिद्धान्त इति तद्यु- 
तत्तरिति भावः ॥ ३१॥ 

दमाश्च सिद्धान्तभिदाशथ्चतस्रो 
न्यायपततः प्रथमं निमित्तम् । 
प्रचतेते नैव परीक्षकाणा- 
मनाञ्चया स्यायक्रथा कदाचित् ॥ १॥ 

अथ करमपराप्तमवयवं िलक्षयियुः पूर्वं तावत्तदूविमागमाद-- 

नरतिन्ञादेतूदादरणोपनयनिगमनान्यवयवाः ॥ ३९ ॥ 
्रतित्तदेतृाहरणोपनयनिगमनानि-परतिक्ञा च देतुश्चोदाहरणन्चो- 

पनयश्च निगमनच्वेति पश्चावयवाः=अवयवपदार्था इत्यर्थः | 

साधनीयखया्थस्य यावति शब्दसमूह सिद्धिः परिसमाप्यते तावतः 
मयोक्तव्यसख शाब्दसमूदसकेकदाः शब्दातमको भागोऽवयवः । सच 
्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनमिति भेदात् परशचविधः । 

किसुक्तं ? सवयमवगतमर्थमनुमानेन परस्मै प्रतिपादयता प्रयुक्ते 
५ 
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वाक्यविरेे ये सम्मूयेतरेतरभत्ययितेनार्थेनार्थवन्तः सन्तस्तदङ्गतामुपयान्ति 
> ८६ ७११ ते “अवयवाः इति परिभाष्यन्ते । ते च प्रतिज्ञादयः पञ्चेति भावः॥ 

तञ्नोपनय इत्येक एवावयव इति केचित् । उदाह्रणमुपनयश्चेति 
द्वावेवाबयवाविति बोद्धा; 1 उदाहरणोपनयनिगमनानि प्रतिज्ञदितृदा- 
हरणानि वेति त्रय एवाव्यवा इति सांख्या योगाः पूर्वोत्तरमीमा- 
सकाश्च । खाथौनुमाने तूदाहरणाद्यस्यः, परार्थानुमाने च प्रतिज्ञादयः 
पञ्चैवावयवा इति गोतमा वैरोषिकाश्चेति विवेकः ॥ 

इदमत्र बोष्यम्-यथपि खप्रतिपत््यथै प्रत्ते खाथोनुमाने परतिज्ञा- 
दिभिल्िमिरुदाहरणादिभिवौ त्रिभिरवयवैरानुमानिकी प्रतिपत्तिः सम्यक् 
परिनिणद्यते तथापि पपतिपत््य्थं॑प्रवृत्ते परार्थानुमाने न ते चयोऽ- 
वयवासस्याः सम्यक् परिनिप्पादने पर्याप्ताः । नदि प्रतिपादक इव 
प्रतिपादयितव्यः परः सर्वतोऽववुद्धानुमानतत्वो भवति येनावयवत्रयेणापि 
तथा प्रतिपद्येत । तसरतिपत्तिश्चावरयकी । साच न तावत्सम्यकू् परिनि- 
प्पद्यते यावस्मतिन्ञादयो निगमनान्ताः पञ्चावयवाः यथाक्रमं न प्रयुज्यन्ते । 
प्रतिज्ञायां हि हेत्मेक्षा, हेतो चोदाहरणपिश्षा, प्रयुज्यमाने चोदाहरणे 
पक्षे हेतुसमन्वयाथैमुपनययिक्षा, हेतुसमन्वये च तज साध्यवत्त्वनिश्चया- 
पादनार्थ निगमनपेक्षा सुस्पष्टा ! तस्मात् परं मरततिादयितं प्रतिपादकेन 
सर्वत्र पराथीलुमाने भतिज्ञादयः पवैवावयवाः प्रयोक्तव्याः, खाथी- 
लुमाने तु यथाकाममिति ॥ ३२ ॥ 

तत्र पतिक्ञां ठक्षयति- 

“साध्यनिदेशः परतिज्ञा" ॥ ३३॥ 
साध्यनिरदेशःसाधनीयधर्मविरि्ठो धमी साध्यः, तख यो निर्देशः भभि- 

धायकः शब्द्विशेषः निरदिखतेऽमिधीयतेऽनेनेति तद्व्युतत्तेः, स भति- 
ज्ञा=मतिज्ञापदाथे इत्यथैः | 

येन दि शब्दविरेषेण साधनीयधर्मविशिषटो धमी निर्दियते । किसु 
यदू वचनं साधनीयधर्मविरिष्टं धर्मिणममिधतते । किंबहुना यसाच्छद- 
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विषात् साध्यतावच्छेद्कावच्छिनसाध्यगरकारक-पक्षतवच्छेदकावच्छि् 
पक्षविशेप्यकरवोध उत्यते यथ्रा पर्वतो वहिमान्., ब्राह्मणानि न वेदः+ 
अनित्यः यायुः, इतरमेदवती एथिवी, सात्मकं जीवच्छरीरमियादिः, 
सा प्रतिज्ञाः ्रतिज्ञायतेऽनयेति तदृब्युयत्तेरिति भावः ॥ ३३ ॥ 

देत रक्षयति- 
^उदाद्रणसाधम्यौत्साध्यसाधनं हेतुः ॥ २४ ॥ 
उदाहरणसाधन्यौत्=उदाहरणं दृान्तः, समानधर्मता साध- 

स्थम्, उदाहरणेन साधम्धमुदाहरणसाधम्य, तस्मात् उदादृरणसमान- 
धर्मत्वात् साध्यसाधनं =साधनीयधर्मविरिष्टो धर्मी साध्यस्तस्य साधनं 
सिद्धिः करियते येन तदमिधायकरो यः श्यविरेयः स हितुः-हेतुषदार्थ- 
इव्यथः । 

उदाहरणे सपश्चे साधनीयधर्मविषिष्टे धर्मिणि पक्षे च समानधर्मलेन 
वर्तमानेन येन साध्यं साध्यते, किसुक्तं ? यस्तावटुदाह्रणसय साधनी- 
यथर्मविरिष्टधा्भिणश्च समानो धमो मवन्. साध्यसाधनायोपन्यखते, फिं 
वहूना यो शुदादरणे गृहीतान्वयव्यापिकः पसे रतिसन्धीयमानं 
धर्म; साध्यसाधनलतरेनामिधीयते, तदमिधायको यस्तृतीयान्तः प्चम्यन्तो 
घा श्दविरेपः स “देतु; इति भावः ॥ ३४॥ 

अन्वयिदैतु लक्षयित्वा व्यतिरेकिणं रक्षविप्यन्नतिदिशति-- 
धतथा वैधम्यौत्" ॥ ३९५ ॥ 

साध्यसाधनं देतुशेलयेतद् द्वयसनुबतेते ! तथा~उदारणसाधम्यीतसाध्य 
साधयते थेन स यथा हेतुः तथा वेधम्यीत्-उदाद्रणवेधम्यौ्साध्यसाधनं 

येन करियते सोऽपि दे॒खगन्तन्य इत्यथः । । 
उदाहरणे सपक्षे साधनीयधर्मविशिष्ट धर्मिणि पक्षे च विरुदधधर्मतलेन 

व्मानेन येन साध्यं साध्यते, किसुत्तः १ यस्तावदुदाहरणे न वतेते 
केवरं साधनीयधर्मविरिष्टे धर्मिणि पक्षे वतमानः साध्यसाधनायोपन्यसते, 

किंवह्वना यो दाहरणे गृहीतव्यतिरेकवया्िकः पक्षे परतिसन्धीयमानो 
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धर्मः साध्यसाधनतैनाभिधीयते, तदमिधायको यस्तृतीयान्तः पश्चम्यन्तो 
वा शब्द्विरोषः स “हेतुः? इति भावः ॥ 

तन्रात्वयव्याधिको हेतुर्वयिदेतुः “उदाहरणसाधम्यीत् 
साध्यसाधनम्" इत्याख्यायते । व्यतिरेकव्यापतिकश्च व्यतिरेकहेतुः 
“उदाहरणवेधम्यौत्साध्यसाधनस्ः इ्यमिधीयते । पवैतो वहि- 
मानियने “शमाः ब्राह्मणानि न वेद् इत्र “ऋषिप्रणीतः 
त्वात्" अनित्यः शब्द इत्यत ^्रयल्लानन्तरीयकत्वात्" इन्व 
पिहेतुः । इतरभेदवती एथिवीतयत्र “गन्धवत्त्वात् सात्मकं जीवच्छ- 
रीरमिलत्र “प्राणित्वात्ः" इति व्यतिरेकिदेतुरिति विवेकः ॥ ३५ ॥ 

उदाहरणं लक्षयति- 

"साध्यसाधम्थीत् तद्धमभावी दृष्टान्त उदाहरणम्" ।॥६६॥ 
साध्यसाधम्यीत्-प्रयोजकलं पञ्चम्यः, साधनीयधर्मषिरिष्टो धर्मी पक्षः 

साध्यः, समानधर्मता साधम्बैम्, तसात्-साध्यधर्महेतुधर्मकलात् 
तदधर्ममावी=तख उक्तक्षणसाध्यख धर्मः हेतुरक्षणाद् धमौदन्यः साध्य- 
रक्षणो धर्म, स एव भावः, सोऽस्यस्येति तद्धमेभावी साध्यधर्म 
दृष्टान्तः=यो इ्टान्तः स उदाह्रणमू-उदाह्रणपदाथे इत्यथैः । 

यस्ताबद् इषटान्तो हेतुरूपधमौश्रयतरात् साधनीयधर्मविदिष्टेन धर्मिणा 
सधमी, साध्यर्पधमीश्रयलाच्च तद्धर्ममावी, किखुत्तं १ यस्मिन् दृष्टान्ते 
हेतुधर्मसद्धावप्रयुक्तः साध्यधर्मसद्धावः, तद्मिधायक्रं वचनयुदाहरणम् । 
किंबहुना “योयो धूमवान् सस वहिमान् यथा महानसम्* इत्यादि 
साध्यसाधनयोरुमयोरन्वयव्यािरतिपादकं वचनम् “उदाहरणम् 
इति भावः ॥ ३६॥ । 

उदृदरणान्तरं छक्षयति-- 

“तद्विपयेयाद् वा विपरीतम्" ॥ ३७ ॥ 
इष्टान्त उदाह्रणमित्यनुवतेते । उदादरणान्तरसूचनाय वाशब्दः । 

तदविपयेयात्पाष्येेधम्यात् साधनीयधर्मविरिषटस्य धमिणः साध्यस यः 
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साधनीयधर्मङक्षणसाध्यास्यो धर्मसदषिरुद्धखय साध्यामावरूपरमसाश्चय- 
स्वाद् विप्रीतम्=उदाहरणपक्चया नपुंसकम्; अतद्धर्ममावी तख साधनी- 

यथर्मविरिष्टख धर्मिणो देतुलक्षणो धरम्तद्धरमः त एव मावः सोऽस्य- 
स्येति तद्ध्ममावी न तद्धर्मभावी अतद्धभमावी हेतुध्ानाश्रयो यो 
दृष्टन्तः स उदादरणम्-उदाहरणपदार्थं इदय्थः । 

[४ ० 

यत्तावद् इ्टान्तः साध्यधर्माभावाश्रयलरात् साधनीययर्मवििेन 
धर्मिणा विधमौ, देतुधर्मामावाश्रवलाचातद्धर्ममावी, किसुन्तं ? यसिन् 
दृष्टान्ते साध्यधरममामावप्रयुक्तो हेतुषमीभावः, तदमिधायकं वचनयुदाह- 
णम् | क्रिंवह्ुना-“यत्सासकं न मवति त्त् प्राणि न मवति 
यथा घटादिकम्» इत्यादि व्यतिरेकव्याप्षिप्रतिपादकं वचनम् “उदा. 
ह्रणम्? इति भावः ॥ 

तथोदाहरणं द्विविधम् अन्वयि व्यतिरेकि च | यो दान्तः स 
उदादरणं, क्षिपुक्तं १ साध्यसाधनयोरन्यव्यतिरकव्याषिपरतिपाद्कं 
वचनमुदाह्रणमि्यन्वयव्यतिरेकिणोरमयोरप्युदाहरणयो; सामान्यरृक्ष- 
णम् । साध्वसापम्यादधर्ममावी इषटन्तः इत्यन्वयिनः, साष्यवेषम्बौद् 
तद्धर्मभावी इषटान्त इति व्यतिरेकिणश्च विशेषलक्षणम् । अन्व- 
सयुदाहरणं साधर्ममनिद््रीनं व्यतिरेकयुदाहरणं च वेधम्यनिददीनमि्या- 
ख्यायते । निदर्बनं दृएान्त इति च पय्यौयरब्दः। पर्वतो वहिमान् 
धूमादिलयतर “ सहानस ” ब्राहमणानि न वेदः ऋषिपरिणीतलवादि- 
घ्यत्र “अङ्खोपाङ्भानि अनित्यः शब्दः परयतानन्तरीयकलादिलत्र 
भध इलन्वय्युदाहरणम् । इतरभेदवती पृथिवी गन्धवक््ादिल्त् 

(जलादि सात्मकं जीवच्छीरं भाणित्रादियत्र “घटादिकम् 
इतति ध्यतिरकयुदाहरणमिति विवेकः ॥ ३७ ॥ 

उषनयं लक्षयति-- । 

“उदाहरंणोपेक्षस्तयेत्युपसंदारोः 
न तथेति वा साध्यस्योपनयः ॥ ३८ ॥ 
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उदाहरणपिक्षः=उक्तरुक्षणमुदाहरणमातसरुन्धयेऽपेक्षत इदयुदाहरणा- 
पेक्षः उदाहरणतत्रः उदादह्रणवरः उदाहरणस्य वरिनो वर्य इति 
यावत् तथेति-तथाचायमित्याकारो नतथेत्ति वा=नचत्तथाऽयमित्याकारश्च 
साध्यस्-निष्ठलं षष्ठयर्थः, साधनीयधर्मविरिष्टो धर्मी साध्यलनिष्ठः 
पक्षनिष्ठ इति यावत् य उपसंहारः-देतोरुपसंहार उपन्यासः उपसंहियतेऽ- 
नेनेति तदुब्युयत्तरुपसंहारबोधकः शब्दविरोषः, स उपनयःउपनयपदाथै- 
इत्यथैः । 

येन शब्द्विरेषेण ह्यदादरणे साध्याविनाभूतततया दृष्टो हेतुर्वय- 
व्यातौ तथेति व्यतिरेकव्या्ठौ च न तथेति पकषनिष्ठतेनोपसंहियते । 
किसुक्तम् ? उदाहरणे तावस्ाध्यसाधनयोरन्वयव्यापतिवौ व्यतिरेकव्या- 
तिव यादशी व्या्िगहीता तादगृव्यापिबिरिष्टस्य हेतोः “तथा चायम्". 
इति वा «नच तथायम्)” इति वा पक्षधर्मतेनोपसंहारपरतिपादको यः शब्द्- 
विदोषः स उपनयः । कि बहुनाऽन्वयिव्यतिरेकिभेदेनोदादरणस द्ैवि- 
ध्यात् तद्वरय उपनयोऽपि द्विविधः-- तथा चायमि्याकारः, नच तेथा- 
यमित्याकारश्च । यदोदाहरणमन्ववि तदा तथाचायमि्याकारः, यदा 
व्यतिरेकि तदा नचतथायमिद्याकारो यः साध्यधर्मिणि पक्षे गृहीतः 
व्याप्तिकख हैतोरपसंहारः स “उपनयः? इति मावः ॥ 

तच्च पवतो बहिमान् धूमात् महानसवदि्यतरे “योयो धूमवान् सं 
सर्वो महानसवद् वहिमान् इष्टः तथाचायं पवैतः, योय ऋषिप्रणीतः 
स सर्वोऽङ्खोपाङ्गवत्न वेदौ दष्टः तथाचेमानि ब्राह्मणानि, योयः प्रयतानन्त- 
रीयकः स सर्वो घटवदनित्यो इष्टः तथाचायं शब्द्" इत्यन्वय्युप 
नयः } य्दितरभेदवन्न वत्ति तज्लादिवद्न्धवन्न मवति नच तथेयं 
परथिवी, यचत्सात्मकं न भवतति तत्माणि न मवति यथा घटादि, नच 
तथेदं जीवच्छरीरम्” इति च व्यतिरेक्युपनय इति विवेकः ॥२८॥ 

निगमनं रक्षयति- 

“हेत्वपदेशात्पतिज्ञाया; पुनयैचनं निगमनम्» ॥ ३९ ॥ 
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देलपदेशात्=हेतुतं पशचम्य्थः, हेतुमत हेतुः, तस्यपदेशो व्यपदेशः, 
तस्मात् तद्धेतुकमिति यावत् प्रतिज्ञायाः=मतिज्ञाविपयीभूतस्ाथैख 
पुनर्वचन =तस्मात्तयेति भूयोऽभिधानं यत्, तत्निगमनं=निगमनपदवाच्य- 
मित्यथैः | 

देत॒मच्चव्यपदेशपू्वको यः प्रतिज्ञाताथैखय साध्यस्य सिद्धरूपतया 
“तस्मात्तथा? इति पुनिः, किसुत्तं १ देत पक्षधर्मताभिधान- 
वलेन पक्षस्य निश्चितसाध्यवत्तया यत् तसात्तयेत्यभिधाने, किवहुना 
व्या्तिविशिष्टस हेतोः पश्षधर्मचं प्रतिपाद्य साध्यस्य पक्षधर्मचप्रतिपादकं 
तसात्तथेति यद्ववचनं तद् “निगमनम्? इति भावः ॥ 

तच्रान्वयिनि “तस्मात्तथा ” व्यतिरेकिणि च “तस्मात्तथा 

इति निगमनमिति केचित् । उभयत्रापि “तस्मात्तथा ” इलव 
निगमनमिति वैदिका इति विवेकः ॥ ३९ ॥ 

अथोदेदक्रमप्राप्ं तर्क उक्षयति- 
“अविनज्ञाततत्वेऽथे कारणोपपत्तित- 
स्त्त्वज्ञानाथसूदस्तकः” ।। ४० ॥ 

अविन्ञाततच्वे-न विज्ञातमवदुदधं तच्च खरूपं विविक्तानारोपितं ख्यं 
यस्था तसित्रथपदार्थ कारणोपपत्तितः-कारणस्य तत्वाववोधस्ताध- 
नसखोपपत्तित उपरुव्थितस्च्चज्ञाना्ै=तच््वाववोधाथैमूहः=अवरयम- 
मेनेस्थं भवितव्यमिति सम्भावनाप्र्ययः करपनाविरोः प्रवतत यः, स 
तरकैः=तकैपदा् इत्यथैः । 

यख पदार्थैख सामान्यतोऽववुदधेऽपि तत्रे विशेपतसतत्त्वं॑नावुध्यते 
तद्ववोधानुकूङसाधनं चोपरम्यते, तस्य ॒पदाथैस्य ॒विरोषतस्तत्त्वाव- 
चोधाथै यसावत्साधनोपलम्भवलेन “अवद्यमनेनेस्थं मवित- 
व्यम् ‡ इति मवितव्यतावमासः सम्भावनात्मा प्र्ययः सज्ञायते, स 
तैः । किसुक्तं १ “योऽयं ज्ञाता ज्ञातव्यसर्थं॑जानीते स किमुपत्ति- 
धर्मकः आहोखिदनुसत्तिधर्मकः ? यदेतदेतरेयादिव्राह्मणजातं तत् किं 
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वेदः आहोखिदवेदः १ यदिदं प्रापतव्यं राज्य तत् किं परावलम्बनेन 
भाष्यते अथवा खावङम्बनेन १ यत्रायं॑धूमो द्यते स॒ररं वहिमान् 
आहो लिनिर्वहिः १ इघ्यादिसंसयनन्तरं “तत्वं जानीय “ इति 
तत्वनिज्ञासायां संशयध्मिणि तसिन् ज्ञात्रादिपदा्थं ““मोगयेचिव्य, 
प्रासाण्याय वेदमन्रोपादानं, परावलम्बकरेपु स्वराज्यप्राप्यमभावः, निर्वहिकेषु 
धूमद््ीनामावः, इति संशयज्ञानोदधिल्यमानपक्षयोरेकतरपक्षोत्थाप- 
नानुकूककारणावछोकनेन यस्तावत् तचक्ञानप्रयोजनः ““अवदयमनेना- 
नुयत्तिधर्मकेणावेदेन खावरम्बनप्राप्येण वदहिमता च मवितव्यम्' इति 
सम्मावनाप्रत्यय उलदयते, स॒ तर्कैः ! किं वद्धमा-सामान्यतो ज्ञाते 
ध्िणि विषतो ज्ञानाय प्रमाणोपपत्तिमपेक्षमाणा संशयपरवृत्तित्तः पर- 
स्तात् प्रमाणप्रवृततितश्च पुरसतादुमयोर्भध्यवर्तिनी परमाणविपयविवेचनेन 
प्रमाणमनुगृहन्ती या काचन “सवेदिदमेचस् 2 इति खहदया- 
क्षिका सम्मावनापतीिरुपनायते स “तर्कः; इति मावः ॥ 

तच “तकः” इति लक्ष्यस्य “ऊहः” इति रक्षणस्य “अविज्ञातत- 
्वेऽर्थ, इति विषयस्य “कारणोपपत्तितः' इति कारणख "“तच््ज्ञा- 
नाथम्, इति फर्स निर्देश इति विवेकः ॥ 

इदमत्र बोध्यम्-- यद्यपि स्वेषु वेदिकब््रनेषु तर्कोऽभ्युपगस्यते 
` तथापि नासौ सर्ववाविरिष्टः अपिच ? कचिघ्ममाणरूपः, कचिच प्र- 
माणानुग्राहकः ! तच वैरेपिकादिषु पञ्चसु वैदिकदरनेषु “तच्वप्रका- 
शिका युक्ति; परयुक्तिस्तकः, कारणोपपत्तिरक्षणया यु- 
त्या वा जायमानः प्रखथस्तकैः इत्यभ्युपगमेनानुमानप्रमाणा- 
न्तमतलात् पभ्राणरूपः ! न्यायदनेचासिन् प्रमाणसंशयान्तराठ्द्- 
शावक्ततवेन प्रमाणविष्रयविवेचकलादमाणानु्राहकः । प्रमाणानि हि 
भरवतेमानानि तर्क॑विविक्तं विषयं परिच्छिन्दन्तीति ॥ 

(41 १९ [५9 क तके इति रक्यनिदेशः, “कारणोपपत्तित उद्५५.३ति 
उक्षणम्, ` अचिज्ञाततच्वेऽथै तत्वन्ञानाथैस्” इति प्रयोजना- 
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मिधानम्। कारणोपपत्तितः=कारणं व्याप्यं तस्वोपपत्तिरारोपससा- 
दृहध्=व्यापकरारोपः, किसुन्तं ? व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः यधा चेन्नि- 
वहिः स्यात् तरि निधूमः स्यादिति निर्बहिलवारोपानिरधूमल्ारोपः, कि घ- 
इनाऽनिषटपरसङ्गो यः स तकः । सचात्माश्रयोऽन्योऽन्याश्नयश्चक्रकोऽन- 
वस्या प्रमाणवाधितताथै इति मेदात् पश्चवियः । खख खपिश्षानिवन्ध- 
नोऽनिष्प्रसङ्गः “आत्माश्रयः” खयिक्षपिक्षितत्ननिबन्धनोऽनिषटपरसद्धो 
"न्योऽन्यास्नयः” सपिक्षणीययिक्षितसपिक्षत्ननिवन्धनोऽनिधमसङ्गः 
"चक्रक" अप्रामाणिकाव्यवस्थितपरम्परोपनिवन्धनोऽनिष्प्रसङ्धो “अ- 
नव्या? तदेतचचतुषटयमिन्नोऽनिषपरसङ्गः ““प्रमाणवाधितारभैः | स 
च द्विविधः व्याप्तगराहकः, विपयपरिशोधकश्च । धूमो यदि वहिव्यभिचारी 
श्यात् तदा वदहिजन्यो न स्यादिति प्रथमः! पवतो यदि नि्वहिः खात् 
तदा निधूमः खादिति दितीयः । प्रथमोपस्थि्ततवम्, उत्सभैः, अप्- 
वादः, विनिगमनाविरह, लाघव, "गौरव, व्याघातः, प्रतिबन्दिरित्याद्यस्च 
प्रसङ्ानात्मकल्वेऽपि प्रमाणानुप्राहकल्यसाधर्म्यात् तर्कपद्व्यपदेर्या इति 
नव्याः । आत्माश्चयादयस्तावदोपाः, तेच व्यापतिनिश्चयविषटनेन हैत्वामा- 
सतामासाद्यन्तो हेतूनां प्रयोक्तृनमिमाबयन्ति, किमुक्तं १ प्रयुक्तेषु 
हेतुु समागच्छद्धिरेभिः प्रयोक्तारः ख निगृह्यन्ते, तसादेते निग्रहस्था- 
नान्तूता इति पाश्च; 1 तत्राविदयासम्बन्धाद् ब्रहैव वध्यते सुच्यतेचेति 
वदन् वादी प्र्टवयः किमयं सम्बन्धो निर्निमित्तः अहोखित् सनिमित्त- 
इति । ज तावदाद्यः, युक्तस्यापि तत्मसङ्गात्। द्वितीयशचेत् तव् वक्तव्ये कं 
तन्निमित्तम् अविदया वा तदन्यद् वा? नान्लः अनम्युपगमात् । अकिति 
चेत् सा फि.सम्बन्धप्रतियोगिन्येव सात् उतान्या काचन! सुम्बन्धप्रतियो- 
गिनी चेदात्मा्रयः । अन्या चेत् तयाऽप्यविद्यालाविरेषाद् ्रह्मसम्ब- 
न्धाथमन्या काचनाविाऽपेषितव्या । येयमयेश्चयते सा चेखथमा तदाऽ 

न्योऽन्याभ्नयः । तृतीया काचन चेत् तयाऽपि सम्बन्धार्थमन्या काच- 
नपिक्षितव्या येयमपेक्षयते सा चेत् प्रथमा चक्रकः } चतुर्थी काचन 
चेदनवस्येति विनियोगप्रकारः ॥ ४० ॥ , 

६ 
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निर्णयं रक्षयति-- 
“भविमृदय पक्षप्रतिपक्षाभ्यामथीवधारणं नणयः ॥ ४१ ॥ 

विरृदयनविमशै कृता विमदीः संशयः सन्देदस्तं कत्वा पकषप्रतिप- 
क्षाभ्याम्=अत् पक्षग्रहणेन पक्षविषयं साधर्न प्रतिपक्षग्रहणेन च प्रतिपक्षवि- 
षयस्य साधनस्योपाछम्मं प्रतिपरेधसुपलक्षयति, पक्षप्रतिपक्षौ चेकाधिकर- 
णस्थो मिथो विरोधिनो धर्मौ, ताभ्यां तद्रोचराभ्यां साधनोपारम्भाभ्यां 
यद्थीवधारणं=^स्थाणुरयम्, अस्यात्मा” इत्यादिरूपमर्थ॑स पदाथखाव- 
धारणं निर्धारणं तद्धोचरं निश्चयात्मकं स्ञानमिति यावत् स निणैयः= 
निणेयपदाथे इद्यथैः । 

संशयानन्तरं संशयधर्मिणि वादिप्रतिवादिभ्यां साध्यत्वेन युगपत् 
परिगरदीतयोः प्रतिद्रन्दिधर्मयोः मरवृत्ताभ्यां साधनोपारम्भाभ्यामेकस्य 
निवृत्तरपरस्य चावस्धितेरवद्यम्भावात् यत्तावदविरिष्टधर्मबिरिष्टे धर्मिणि 
“स्थाणुरयम्, अस्त्यात्मा इत्यादिरूपमवधारणात्मकं त्वज्ञान- 
सुख्ते, किंसुन्तं १ “स्थाणु पुरुषो वा, अस््यात्मा नासि वा" 
इत्यादि संशय्य प्रवृ्ताभ्यां स्थाणुल्वपुरुषत्वासित्वेनास्िखगोचराम्यां 
साधनोपालम्माम्यां पुरुषत्वनासिल्वयो; प्रतिषेधेन निवृत्या यत्तावत् 
स्थाणुत्वविषिष्टे धर्मिणि स्थाणौ “स्थाणुरथम्” असितविरिष्टत्मध- 
मणि च “अस्त्यार्मा इत्यादिरूपं यथाथ न्ञानं तदभावाप्रकारकवे 
सति ततप्रकारकं ज्ञानसुपजायते स “निणयःः? इति भावः ॥ 

इदमज्र वोध्यम्-यदेतत् सूत्रकृता निणयलक्षणमभ्यधायि तत~ 
रीक्षाविषयस्य निणैयसेव लक्षणे निश्वेतव्यं न निर्भयमाचख । वादे विमदी 
विना वेदे चान्तरेण पक्षपरतिपक्षाभ्यां निर्णयस्य द्बनादित्ि ॥ ४१ ॥ 

अथोदेराः पदाथौनामपवरैक्रमस्तथा । 
निणयान्ता नवाथौख भविभज्यात् रश्चिताः। १ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचार्योदासीनवर्यात्मारामभगव- 
त्यादशिव्यदरिग्रसादकृतायां न्यायसूत्रवैदिकृत्तौ 

भ्रथमाध्यायस्यायमाहिकम् | ` 



प्रथमोऽध्यायः । 

दितीयमाहिकम् 

अथ क्रमप्राप्तं वादं ठक्षयत्ति- 

"प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिडान्ताविरुडः पथा- 
चयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः ॥ १॥ 

प्रसाणतर्कसाधनोपरम्भः=प्रयक्षादिभिः प्रमाणेलदनुगराहकैसतैश्च 
पक्षस्य साधनं प्रतिपक्षपसाधनस्य चोपारम्भः प्रतिपेधः; क्रियतेऽप्मिचिति 
ध्माणतर्क॑साधनोपालन्मः, सिद्धान्ताविरुद्धः-सिद्धान्तेन सिद्धान्तार्थ- 
प्रतिपाद्कतयाऽम्युपगतशाखेणाविरद्धाः विरोधविततास्कौः क्रियन्तेऽ- 
स्मिनिति सिद्धान्ताविरुद्धः, पञ्चावयवोपपनरः=पश्चमिरेव न न्यूतैनौधिकेः 
प्रतिजञादिभियेेरुपपन्रा विशिष्टा प्रयोगाः प्रयुज्यन्तेऽस्मिननिति पर्चा. 
वयवोपपजनः, पक्षपरतिपक्षपरिहः=एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ धर्मौ पकषपरति- 
पक्षो, प्र्नीकमावात् “अस्खासा, नास्त्यात्मा” इति, तयोः परिग्रहः 
वारिप्रतिवादिभ्यां साध्यलेनाभ्युपगमो विद्यतेऽस्मिनिति पक्षप्रतिपक्षप- 
रिमरहः एवं भूतो यः कथाविरेषः स वाद्ःन्वाद्पदाथे इयर्थः | 

नानापरवकुकविचारगोचरा वाक्यसन्टन्धिरहिं “कथा” इ्याच- 
षते । सौ च वादो ज्यो वितण्डा चेति भेदात् निधा । तत्न यस्मिन् कथावि- 
रेमे पकषपरतिपक्षपरियदप्वकरौ पमयेस्तकश्च तस्माधनोपारुम्भौ सम््व्तेते, 
तकौश्च सिद्धान्ताथेप्रतिपादकतयाऽभ्युपगतज्चाजेणाविरुदधाः प्रयोगाश्च प- 
शवभिरेव न न्यूेनीधिकरैः प्रतिज्ञादिमिखयौेरुपपवाः भरयुञ्यन्ते, स वादः। 
किञुक्तं १ यच वादिप्रतिवादिभ्यां प्रमणिसकश्च खसमक्षः साध्यते, 
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परतिपक्षपसाधनन्च प्रतिषिध्यते, साधनाय प्रतिपेधाय च प्रयोक्तव्यासकौः 
सिद्धान्तार्थप्रतिपादकतयाऽभ्युपगतशाखेण न॒ विरष्यन्ते, प्रयोगाश्च 
प्रतिज्ञादिभिः पश्वभिरवावयवैरपेताः प्रकरियन्ते, सोऽयमन्यतरपक्षनिर्ण- 
यावसानो वास्यसमू्ो वादः । किंवह्ना-“अनयिगतत्वावबोधः, 
संशयविनिवृत्तिः, अध्यवसिताभ्यनुज्ञानम्" इति त्रिविधं फटमाकाक्षत- 
स्तत््रबुभुत्पोः शिष्यस्य गुरुस्रह्यच्यौदिभिः सह॒ समारन्धो यस्तच्व- 
निर्णेयफठः कथाविरोषः स “वाद्; इति मावः ॥ 

तञ्च “वादः” इति रक्ष्यनिरदेशः, रषं पदत्रयं क्षणम् ! वितण्डायां 
पक्प्रतिपक्षपरियदसत्त्वेऽपि प्रतिपक्षसाधनामावात्, जस्ये च पक्षपरतिपक्षप- 
प्मरहपूर्वकपक्षप्रतिपक्षोमयसाधनसत्त्वेऽपि सिद्धान्ताथैप्रतिपादकतयाऽ 
भ्युपगतशाखेणाविरुदधरव तर्कैरनुगृदीतैः प्रमणिसदुमयसाधनं विधातव्यं 
न॒जातु उलछुजाल्यादिमिरिति नियमामावान्नातिव्या्िरिति सूचनाय 
श्प्रमाणत्कसाधनोपलस्मः इति पद्म् । खपक्षस्य साधनाय 
परिपक्षसाधनस्य च प्रतिषेधाय तकौः सिद्धान्ताथैप्रतिपादकतयाऽभ्युपग- 
तशाखेण विरुद्धाः प्रयोगाश्च न्यूताधिकावयैरपेताः बुद्धया न भ्रयो- 
तव्याः, किन्तु तकासदविरद्धाः प्रयोगाश्च पश्चावयवोपपन्ना एव यथाशक्ति 

प्रयोक्तव्या इति नियमसूचनाय ““सिद्धान्ताविरूद्ः” ““पश्चावय- 
बोपपन्नः? इति पदद्भयमिति विवेकः ॥ १ ॥ 

जस्पं ठक्षयति- 

'यथोक्तोपपन्नररुल्जातिनियहस्था- 
नसाधनोपारम्भो जल्पः ॥ २॥ 

यथोक्तोपपन्ः~यथोक्तेन वादलक्षणेनोपपत्नः विशिष्टः छरुजातिनिग्र- 
इस्थानसाधनोपाकम्भः-छलेन जात्या निग्रहस्थानैश्च खपक्षख साधन प्रतिप- 
कषसाधनख चोपाम्मः प्रतिषेधः क्रियतेऽसिनिति छउरनातिनियहस्थान- 
साघनोपालम्मश्च यः कथाविोषः; स जल्पः=जटपपदाथं इत्यथैः । 

यसिन् कथाविरेषे वादिपतिवादिभ्यां पक्षप्रतिपक्षौ परिगृह्य प्रमाणे 



आहिकम्] प्रमथोऽध्यायः । ४५ 

सरवक्षयमयिश्ठलजातिनिग्रस्थानिश्च तटुभयस्ाधनोपारम्भौ विधीयेते 
स जस्पः । किसुक्तं? यतर पक्षपतिपक्षपरिप्रहपूरकं प्रमणिस्कैश्च तदुभय- 
साधनोपालस्भौ प्रवर्तेते, प्रवीमानयोश्च तयोः साधने प्रतिपक्षविवाततेन 
सपक्ष रक्षणात् उपारम्मे च खातन्त्ेण प्रतिपक्षसाधनख विहननात् 
तकंवस्ममाणाज्ञमावमुपयन्ति छलजातिनिप्रहस्थानानि प्रयुज्यन्ते, स एर- 
स्पएजयेदरोन प्रवृत्तो बिजिगीपुकथाविरोषो जल्पः । किंवहूना--यत् 
वादिप्रतिवादिनाुभावपि खंखं पक्षं साधयते, प्रतिपक्षसाधनश्चोषाल- 
भेते, साधनोपारुम्मयोश्च प्रमाणतरकछुलजातिनिप्रहस्थानानि यथासम्भवं 
प्रयुञ्ञाते, स वाक्यसमूहो “जल्पः” इति भावः ॥ 

केचिन्तु ययपर छठजा्यादिभिरुपालम्भ एव भवति नतु साधनं 
तथापि वक्ष्यमाणलक्षणेदछकजातिनिग्रस्थानेः साधनाय=लपक्षप्ताध- 
नायोपाठम्मश=परतिपक्षसाधनखोपारम्भः क्रियते यत्न स छरजातितिधर- 
हस्थानसाधनोपाछम्भ इत्यथीन्न कथिदोपः। परतिपक्षोपालम्मेऽथैतः खयक्ष- 
सिद्धेरिति व्याचक्षते । कश्चित्तु यथोक्तेन वाद्लक्षणेनोपपन्तः=बिशिषटो 
यद्छल्जातिनिग्रहस्थनेः साधनखनपरकीयसाधनस्योपाङम्मः=दूपणं यत्र 
तद्वाक्यजातं “जर्पः” इति व्याच््े ॥ २॥ 

वितण्डां ठक्नयति-- 
सु प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा" ॥ ३॥ 

परतिपक्षस्थापनाहीनः~प्रतिवादिनाऽभ्युपगतः पक्षः प्रतिपक्षः; तख 

प्रमाणादिभिः साधनं स्थापना, तया हीनो वर्जित यः सनलयः; स 

वित्तण्डावितण्डापदाथे इत्यथैः । 

जदपसख यद्धक्षणं व्याख्यातं तदेव प्रतिपक्षस्थापनया हीनं लक्षणं 

` यख विजिगीपुकथाविरपसखय स ॒नित्ण्डा । किञुक्तं ? यत्र मतिवादी 

खकीयं पक्षं न स्थापयति, वादिपकषशच ममागेस्तकरछकनातिनियदस्यनिश्च 

नानाचे्ठनैः प्रतिमेधति, स विनिगीषुकथाविरोपो वितण्डा । किं बहुना 
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खयकषस्थापनाहीना परपकषदृषणमात्रावसाना च या कथा सा “वित- 

पड़ा वित्ण्ड्यते परपरतिपत्तिविहन्यतेऽनयेवि तश्युसततरिति भावः ॥ 

तच्र यख वेदनाद् मता निःमेयसाभिगम उपदिर्यते तसिननशवर 

नं प्रमाणम् इति नाकिकेनादििवैदिको नितण्डया मत्वतिष्ठते। किं 

भो १ ललयुक्तः “दि प्रभाणम्? इति िंशव्द् आपषपार्थो वा कुतिः 

तार्थो वा वितकोर्थो वा मनाय बा १। चेदाक्षपाथैः, तदेश्वरसद्धवे नासि 

प्रमाणमुक्तं सात् । तच प्रतिज्ञासात्रं न तेन साध्यं सिध्यति यावत्तस्ा- 

धक किश्िलिङ्ग नाभिधीयते, तच नाभ्यधायीति निगदीतो मबान्। न्यूनामि- 

धानात् ।नयनच् निमहस्थानमिदय स्य्म्  कुस्ितायैशेत् तदेशवरसदधावि 

कुलित पमाणमसतीययुक्तंस्मात्। तथा च स एव दोषः। स्यापि मरतिज्ञा- 

साजलात् । मरिज्ञा चान्तरेण जिद्गं नाथस्य साधिकेति सवैलनीनमेतत् । 

वितकौ्शेत्, तदा वितरकैख संशयात्मकलेन पक्षन्तरपपेक्षतया पक्षा- 

न्तरमपि निर्मैचनीयमितीश्वरसद्धावे किमेतसप्रमाणसुतान्यदिति स्यात् तच॑ 

भवता न निरवाचि । तथा च स एव न्यूनलं दोषः । प्रभाथैशत्› तेद् 

वक्तव्यं किं ज्ञात्तनिषयोऽयं मवल्मश्चः आहोखिदज्ञातनिषयः१ । ज्ञातविषय- 

थत्, तदा व्यर्थः प्रभः । पूर्वमेव ज्ञातलात् । अक्ातविषयशचेत्) तदाऽ्नुप- 

पन्नः प्रभः । अज्ञाते विष्ये तदनुत्थानात्] अथ सामान्यतो जति विद- 

षतश्या्ञाते तसन् प्रभ इति चेत्, तदा येन प्रमाणेन तद्विषयं सामा- 

न्यतो ज्ञानमभिप्रेतं तनैव विरोषतोऽपि तत्सेत्छतीति छइतमा्षेपेणेति 

तदुदादरणविवेकः 1} ३ ॥ 

वैतण्डिकः प्रयतते निजपश्सिदये 

ताश्चैष वेद् परपक्षनिषेधलम्याम् । 
तस्मादियं खमतसाधनव्जिताऽपि 

युक्ता प्रयोजनवती मविलुं वितण्डा \ १॥ ` 
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अथ क्रमप्राप्तं हेत्वाभासं वरिमनन् तत्सामान्यरक्षणमाह-- 
“सव्यभिचारविरुदधपकरणसमसाध्य- 
समकारातीताः हेत्वाभासाः ॥ ४ ॥ 

देत्वामासाः=यो हेतुलक्षणाभवादहेतुः सन् हेतुसामान्याद् हेतुवदामा- 
सते, किखुक्तं ? पक्षपर्मलादीनां पानां रूपाणामेकेनापि ख्पेण हीनः 
सम् यः कतिप्यहेतुरूपयोगाद्धेतुरिवावमासते, किं बहना-यः परमार्थो 
हेतुनै भवति केवरं पञ्चम्यादिनिर्देशसामान्याद् यथा हेतुर्भवति तथोप- 
छम्यते, स धदेत्वाभासः” इति हेत्वामाससामानलक्षणम् । ते च स- 
व्यमिचारविरद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीताः-सव्यमिचार विरुद्धश्च 
प्रकरणसमश्च साध्यसमश्च कारातीतशवेति भेदात् पञ्चविधा भवन्तीयथः। 

अयुमितिकारणीमूतामावप्रतियोगियथा्थज्ञानविपयलव, यद्विपयकृतैन 
लिङ्गक्ञानस्यानुमितिप्रतिवन्धकतव, ज्ञायमानं सद् यद्नुमितिप्रतिवन्धकं 
तत्वं वा हेत्वाभासत्वमिति हेलामासपसामान्यलक्षणमिति नव्याः । सच 
अनिकान्तिकः, विरुद्धः, प्रकरणसमः, साघ्यस्तमः, कालात्तीतः; इति 

भेदारश्चविध इति मावः ॥ 

तच्च भरकरणस्रमसख नामान्तरं सप्मतिपक्षः; साध्यसमस्यातिद्धः 

कालातीतख च वाधित्त इति विवेकः ॥ ४ ॥ 

तत्रनिकान्तिकं ठक्षयति- 
“अनैकान्तिकः सव्यभिचारः”॥ ५॥ 

अनकान्तिकः-एकसिनन्ते भव देकान्तिकस्द्विपव्येयादेनैकान्तिकः 

एकवराव्यवस्थिततः, अनियत इति यावद् यो हेतुः, स सव्यमिचारः-सव्य- 

मिचारद्वाच्य इत्यथः 

यसरावद््थः साध्यते स खाभावमयेद्यैकोऽन्तः 1 तजन तस्य परिसमा- 
पनात् ! तम्य च खामावो द्वितीयोऽन्तः । तस्यापि तत्र परिपरमापतेः । 

तयोश्चोभयेोरन्तयोर्थो हेतुरेकस्मननन्ते साष्ये साघ्यामावे वा नियतो न 
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विदयते, किसुक्त १ यस्य हेतोः साध्यसा्यामाययदूदृत्तित्नियमो 
नासि, किं वहुना-यो हेतुः साध्यवति वर्तमानः साध्याभाववत्यपि 
वतैते, साघ्यव्यवततैमानो वा साध्यामाववत्यपि न वैते, स “सव्थ- 
भिचारः” एकनावयवस्थितिर्मिचारस्या सह वतैते इति सव्य- 
भिचार इति तदुव्युसत्तेरिति भावः ॥ 

तज साधारणासाधारणानुपसंहारिभेदादनैकान्तिकञलचिविधः। यो हेतुः 
साध्यवति यतैमानः साध्यामावबत्यपि वर्ते, किसुत्तंः १ पक्षसपक्षयोर्सै- 
मानो विपक्षेऽपि वतेते, स “साधारणः” यथा शब्दो नियः अस्प्ला- 
दिल्य्ास्परीलम् । यश्च साध्यवल्यवर्मानः साध्यामाववल्यपि न वर्ते, 
किमुक्तं ? सपक्षविपक्षयोखर्तमानः केवल्पक्षमत्रे वर्वते, स “असा- 
धारणः” यथा शब्दो नित्यः शब्दुतरादियत्र शब्द्लम् । थस्य हेतोः 
साध्यं सवेान्ीयते स॒केवलान्वयिसाध्यको “अनुपसंहारी यथा 
घटोऽभिधेयः प्रमेयत्वादि्् प्रमेयत्वमिति विवेकः ॥ ५ ॥ 

विरुद्धं खक्षयति-- 

“सिद्धान्तमभ्युपेख तद्धिरोधी विरुद्धः” ॥ ६ ॥ 
सिद्धान्तं-प्रमाणगोचरलरात् साधतीयधरमोऽ्र सिद्धान्तः, तमभ्युपेदय 

अभ्युपगम्य तद्विरोधी=तेन विरोधशीकः तद्विरदधेन साधनीयधमीमतेन 
व्याप्त इति यावद् यो हेतुः प्रयुज्यते, स विरुद्धः-बिरुद्धपद्वाच्य इत्यथः 

पक्षे साधनीयपर्ममम्युपगम्य प्रतिज्ञाय यसद्विरोधी हेतुः प्रयुज्यते, 
िसुक्तः १ साध्यसुदिद्य तत्साधनाय प्रयुक्तो यो हेतुषैसतुतः साध्या- 
मावेन 1 विधते, किंबह्ुना-यो हेतुः सपक्षे न वर्ते विप्ष च 
# 8 & “भन् ह # न साध्यविपर्ययं च साधयति यथा ब्राह्मणानि खतः 
क ता, जगवकाब्य सावयवत्वात्, अविनाशी जीव उल्प- 

` तस्मादि्ो नित्यः मयन्ञनन्तरीयकलादि्यादिः, -स 
युक्तमावः॥ ६॥ । 
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प्रकरणस्म रक्षयति-- 

“स्मात्मरकरणचिन्ता स निर्णयार्थमपदिष्टः 
- प्रकरणसमः ॥ ७॥ 
यसात्=पमवरेन देलन्तरेण प्रतिरदरपामध्यौद् यसाद् हेतोः भ्कर्- 

णचिन्ता-पफरणं पक्षः, प्रक्रियते साधनीयधरमाश्रयतयाऽपिक्रियते यत्तस- 
करणमिति तद्वयः, तस्य चिन्ता “किमयं साधनीयधमश्रय आदो 
सिदनाश्रय" इति जिज्ञासा प्रवते, सः=प देतुिर्णयाथै-प्रकरणे साध- 
नीयधमीश्यल्वावधारणार्थमपदिष्ट युक्तः प्रकरणसमः=परकरणसम उ. 
च्यत इद्र्थः | । 

यसावद् दैतुः साधनीयधर्मस्य धर्मिणि प्रसे निधौरणारथमपदिष्- 
सतुस्यवलेन हेचन्तरेण प्रतिवद्धत्वन्न तं निषौरयितं प्यभिति, तत्राप- 
स्यातः सैश्च “किमयं साधनीयधमीभ्रय आहो लिदनाश्रयः” इति बि- 
मशौत्मकां जिज्ञासां परवतेयति, स प्रकरणसमः। किषुक्त? पर्मिणि पष 
साध्यधर्मनिरणयार्थमपदिष्टख यख हेतोः प्रतिपक्षभूतं हेखन्तरं वर्ते, स 
परकरणसमः। किंबहुना हेतोः साध्यामाबसाधकं हैखन्तरं विद्यते 
स शप्रकरणसमः” साध्यवरत्तायां सन्दिग्धलात्रकरणेन तुल्य इति 
तदव्युसत्तेरिति भावः ॥ 

तच्च “प्रकरणसमः” इति क्ष्यनिरदेदाः। रिष्टं लक्षणम् । असव चं 
नामान्तरं “सत्प्रतिपक्षः? इति । ब्राह्मणानि वेदः आप्तशब्दादितयन 
“आप्तदाव्दरत्व” हेतुः प्रकरणसमः । शव्राह्मणानि न वेद् ऋषिभरणी- 
तत्वात्" इति साध्यामावतराधकतया तस्प्तिपक्षख ^कषिप्रणीतत्वःः 
रूपहेखन्तरस्य विमानेन “किमिमानि वेद् आहोसिदवेद्ः" इति 
जिज्ञासाप्रवृततः । ईरः शरीरी कर्वृतादित्न “कर्तत्वं” प्रकरणत्तमः। 
५८श्वरे न शरीरी सर्वशक्तिमते सति भोगदेतुकमीभावाकःः इति साध्या. 

सवैराक्तिमन्वे ॥* अक् मावसाधकतया तत्मतिपक्षख “सवेदाक्तिमन्वे सति भोगहेतुक- 
मौभावः सूपदेलन्तरख सत्त्वेन “किमेष शरीरी वाऽशरीरी वा” इति ` 

॥ । 



५० त्यायद््ीनम् [ द्वितीयम् 

जिक्ञासोदयात् । जगदकर्तकमनादिरादि्यत्र च “अनादित्वं” 
प्रकरणत्तमः । “जगत्सक्तैकं सावयवत्वात्, इति साध्याभावमाधकरतया 
तस्मतिपक्षय “सावयत्व'पहैत्न्तरस्य वततमानल्येन “किमिदमक- 
तैकं यद्वा सकर्तकम्" इति चिन्तोखततेरिति विवेकः ॥ ७ ॥ 

साध्यस्मं लक्षयति- 
“साध्याविरिटः साध्यत्वात्साध्यसमः ॥ ८ ॥ 

साध्यत्वात्-साधनीयत्वात् सिद्धस्राभावात् अिद्धतरादित्ति यावद् 

यो हेतुः साध्याविचिष्टःसाध्येन तुदः स साध्यसमः=मराध्यसमपदवाच्य- 
इत्यथैः । 

यसावद्धेतुरसिद्धत्वात् साध्यतो न विदिप्यते, किमुक्तं १ य्य 
हेतोः पक्षतो वा खरूपादितो वा सिद्धिने विते, स साध्यवेत्साधनीय- 
रात् “साध्यसमः? हेाभास इति भावः ॥ 

तन्न “साध्यसमः इति क्यनिर्देशः । रिष्टं लक्षणम् । अयमेव 
“असिद्धः” इति परिभाष्यते । सच बहुविधो “वैरोपिकस््चै- 
दिकृत्तौ" विस्तरेण व्याख्यातोऽतो नेह पुनव्यख्यायते । भज्ञानाचा- 
श्रयो देद्शरेतनल्वात्, भोगहेतुकर्मवानीश्वरः शरीरत्वात्, खतःप्रमाणानि 
ब्राह्मणानि वेदुतवात्" इत्यादिदेतुजातं च तस्य ॒विरोपत उदाद्रणमिति 
विवेकः ॥ ८ ॥ 

कालातीतं रक्षयति-- 
“कालालयापदिष्ट; कालातीतः ॥ ९॥ 

कालाययापदिष्टः=देतुप्रयोगकाठः काः, तस्यात्ययेन अतिक्रमेणा- 
पदिः मयुक्तो यो हेतुः स काटातीतः=काठातीतपदवाच्य इत्यथैः । 

साध्यसन्देहविरिष्टः कालो हि देतुप्योगकारः, यथाहुः ५नानु- 
परन्धे न निर्णतिऽय न्यायः प्रवते, किन्तु सन्दिग्धे, इति । वाद्या 
अप्याहुः “सन्दिग्धे देतुवचनात्ः' इति । तं काठमतीत्य यो हेतुरप- 
विद्यते, किरतः ? यो हेतुः भ्रयक्षतो वाऽनुमानतो वा शब्दतो वा 
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खसाध्यविपरीताथेनिणैयेन साध्यसन्देदविरिष्टं कालमतिपतति, दिव 
ह्ना-प्रयक्षादिना बर्वता प्रमाणेन वाधितं निषयमधिरूढः खात्मनः 
परयोगकारमल्येति, सोऽयं कारख्ात्ययेनापदिश्यमानो देवुः “काला- 

तीतः इति भावः ॥ 

तच्च “काठतीतः'' इति रश्यनिर्देशः । “काठाल्ययापदिष्टः” इति 

लक्षणम् । असेव संज्ञान्तरं ध्वाधितः” इति । बहिरनुप्णः, गन्धा- 
भाववती वा प्रथिवी, ्रव्यतादियत्रौप््वादिविषयेण वल्वताऽाधित- 

मलयक्षेण वाधितविपयल्याद् “द्रव्यत्वम्” जीवात्मानो विभवः अपाक- 
जले सत्ययावद्रवयमाविविरोपगुणाश्चयत्वाद् व्योमवदिलयत्र "वाला- 
ग्ररातमागस्य” ( श्वेता° ५।९ ) इत्यादिश्ुल्नुगृहीतेन ५“जीवा- 
त्मानो न विभवः ससानजातीयत्वे सति नानात्वात् परमाण्वादिवत् इति 
वरीयसाऽनुमानेन वाधितविपयत्वात् “अपाकजत्वे सलयथावद्रव्य- 
भाविविदोपयुणाख्रयत्वम्” पशवो दिसयाः प्राणिलात् श्ुवत् १ 
मांसं मक्षणीयमन्नलाद् त्रीह्यादिवत् २ ईश्वरः शरीरी चेतनत्वात् 
जीववत् ३ चतुराननो नद्या वेदप्रकाञ्चकः अन्वथैसंज्ञकृलाद् व्यासवत् 
¢ ईश्वरः म्रतिमापनीयः ८ गृच्छलादिप्रतिमया प्रतिनिधेयः ) उग्रकर्मलात् 
त्तिक? प्रभृतिवत् ५ इत्यत्र च “पद्चून् पाहि” (यज्ञ ११) 
“गां मा हिंसीः" (यजु° १३।४) १ “यथा मांसं यथा सुरा” 
( अथर्व० ६।७।१ ) “समुत्पत्ति च मांसस्य वधबन्धौ च 
देदिनां, प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सवेमांसस्य क्षणात्" (मनु° 
५४९ ) २ भसपर्यैगाच्छुक्रमकायम्ः ( यजु ४०।८ ) 
नं तस्य कार्यं करणं च वियते" (श्ेता० ६।८) २ “यज्ञेन 
चाचः पद्वीयमायन्तासन्वविन्द॑च्रषिषु प्रविष्टाम्” (ऋ 
८।२।२३।३)ऋपिपुतअश्यादिष्व्िपु,४“न तस्य प्रतिमाऽस्ति थस्य 
नाम महद् यदा” ( यजु ३२।३ ) यखेश्वरसख ५महत्, यशः? 
इति द्वयं नामसंज्ञा, तसे्यन्वयः, ५ इत्यादिना प्रनचेन शब्दपमाणेवे 



५२ न्यायद्द्नम् [द्वितीयम् 

वाधितनिपयल्रत् प्राणित्वम्, अन्नत्व॑, चेतनत्वस्, ` अन्वथेसं- 
ज्ञकत्वम्, उग्रकरमत्वम्” इति देतुस्ुदायः “कालातीतः” 
खकालमतीतः काठातीत इति तदब्युखततेरिति विवेकः ॥ ९ ॥ 

अथ कमप्रा् छट लक्षयति-- 

५वचनविधात्तोऽथैचिकल्पोपपत्या खलम्" ॥ १० ॥ 

अथैविकसोपपत्या=वायमिपरेतोऽथोऽ्थः, तसाद् विरुद्रस्याथसख 
कल्पनं विकल्पः, सेवोपपति्क्तिलया वक्तृतापरययविपयीभूतादरथाद् विर- 
दास केल्पनाठक्षणयोपपत्त्या यो वचनविघातःन=वादिप्रयुक्तं वाक्यं वचनः 
तस्य विघातो विहननं ध्वंसो दु्टीकरणमिति यावत्, स छलं~छकठप- 
द्वाच्य इल्यः । 

यमथैममिप्रे्य वादिना वाक्यं प्रयुज्यते, ततो विरुद्धा्थकस्पनेन यस्त- 
द्वाक्यख व्याघातः, किसुक्तम् १ सभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तख शव्दस्या- 
यन्तरं परिकिस्य यद् व्याधातरक्षणदूपणामिधाने, तद् “छलम्” इति 
भवः | १० ॥ 

विभजते-- 
“तत् त्रिविधं वाक्छं सामान्यच्छलसुपचारच्छलश्वः ११ 

तत्--उक्तजक्षणं छलं, “वाकूककं सामान्यच्छछम्, उपचारच्छठ" 
चेति भेदात् निविध-तरिप्रकारमिलर्थः । ` 

छर विविधं वाकूढरं, सामान्यच्छलम्, उपचारच्छरद्धेति मावः॥११॥ 

तत्र वाक्छठं रक्षयति-- । 
“अविरोषाभिदितेभ्यै वक्तुरभिपायादथौ" 
न्तरकल्पना वाक्रूङ्म्ः ॥ १२॥ 

अविरोषामिदिते-सामान्यर्दो नावार्थसाधारणः रब्दोऽविरेषः) ` 
तेनाभिदिते अमिषीयमानेऽैअमिमताथे व्याघातदोगेद्धाबनाय यद् 
वक्तुः=मभिद्धतः परस्य वादिनोऽमिप्रायात्=तादपययममिपरायस्द्विषया- 
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द्भिमताथौदथौन्तरकस्यना=मिस्यानभिमतसार्थख प्रकल्पनं, तत् वाक्- 
छलं-वाक्छकपद्वाच्यमियर्थः । , 

यस्तावल्पयुक्तः शब्दः शक्तितोऽविदषेण नानाथैसमिधत्ते, तेनाभिधी- ` 
यमाने खाभिमताथँ यद्मिदधतोऽभिमत्तादथौदन्यमनमिमतमर्थं भ्रकलप्य 
दूपणाभिधान, किञुक्तं ? खामिप्रत्ाथेपरतिपादनाय प्रयुक्ते सम्भवदवि- 
रेष्यविरोपणसाधारणाथैसमधणकोरङक्ाछिनि शब्दे यतस्रयोकतुरमिप्रेतसर्थ 
निहत्य ततोऽथौन्तरं परिकरप्य व्याघातदोषोद्धावनं यथा भनवः कम्ब- 
लोऽस्यासौ नवकम्बलः" इत्यमिनवकम्बठ्योगाभिप्रयेण प्रयुक्ते “नच्- 
कर्वरोऽयं॑ माणवकः” इति शब्दे परयोक्कुरमिपरेताद्थौदर्थान्तर 
५नव कम्बला अस्यासौ नवकम्बछः” इति नधकम्बल्योगं परिकल्प्य 
नास्य नव कम्बला; सन्ति. द्रिद्रत्वात्, नद्यस्य द्वित्वमपि 
सस्भाव्यते कुतो नव” इति, तद् ५वाक्छछलं नानार्थसाधारणः 
शब्दो वाक्, तन्निमित्तं छलं वाकूछरमिति तदुव्युखत्तेरिति मावः ॥१२॥ 

सामान्यच्छरं उक्षयति- 

धसम्भवतोऽथेस्यातिसामान्ययोगादसम्भू- 
ताथैकल्पना सामान्यच्छलम्" ॥ १६३ ॥ 

म्भवेतः-सम्भवति यस्तस्य सम्भावनाविषयस्य तापर्ययविष्यसेति 
वोवद्धैस्य=वादिनाऽभिहितसारथैसख प्रतिषेधाय यदतिसामान्ययोगा= 
सस्सवन्तमथेमतिक्रम्य वसैमानस् सामान्यधर्मसख समवायादसम्मूतांथै- 
कल्पना-असम्भवार्थख कस्पनं, तत् सामान्यच्छलं=सामान्यच्छछपदवाच्य- 
मित्यथैः | 

सम्भवन्तमथै व्याप्नोति चा्येति च यत्सामान्ं तद् “अतिसाम- 
न्धम्" अतिव्यापकं सामान्यमिति व्यपदिद्यते । तस सम्बन्धाद् हेतोरयद् 
घादिप्रोक्तस्य सम्मवतोऽथेख परतिपेधाथैमसम्भवाथस्य कल्पनं, फियुत्त 
वादितालय्यैविषयीभूतस्यार्थल यत्सामान्यधमीतिव्यातिवटेनासम्भवार्थक- 
खपनया प्रतिषेधनं थथा कथ्िन्महाभागेो दूरादागच्छन्तं वैदिकधर्मोपदेटारं 
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५४ वाग्मिमौलिरतं भगवन्तं श्रीमसरमरैसपरितरानकाचा््यै “मरूर्षिखा- 

मिदयानन्दसरखतीपादम्ः" उव्ररोक्य चिराद् धर्मोत्युकं भद्रके 
नागरिकनृन्दं सम्बोधयनाह “अदो जु खल्वसौ जगद् विख्यात- 
कीतिरखिलजनवन्यो ब्रह्मवचैखी देदात्मोद्धारकायणीः 

. प्रश्रो वेदिकधर्मोपदे्टा परिचाड़ इति । एतदनुजानन् पुण्य 
जन्मा किदपरो वादी भ्राह “सम्भवति परित्राजि देखात्मो- 
द्वारां वैदिकघर्मोपदेषटत्वम् इति । तमेतं वादिपरोक्तं सम्भव- 
न्तमथ “परिबराटूत्व सूपसामान्यधर्मस्य सम्बन्धादसम्भवार्थकटपनया 
दूषयन् परः उरवादी प्रयवतिष्ठते “चेत् परित्राजि देरात्मो- 
द्वाराय वैदिकधर्मोपदे त्व सम्भवति, तदा करततनानावे- 
पेष्वन्येष्वपि भिश्चुषु सम्भवेत्, असि तेष्वपि परिवाट्त्वं, 
परन्तु न ते वैदिकानां वञ्ात्रेणापि सत्कारानदौ; कि 
वकविङ़ालत्रतचरा भारतश्रूमिमाराः सम्पति वैदिकधमो- 
पदेष्टारे दरयन्त, तत्कथमाश्यवदलुजानीषे वादिन्! 
“सम्भवति परिनाजि देरात्मोदधाराथ वैदिकधमो पदेषट- 
त्वम् इति, तत् “सामास्यच्छर्ल” सामान्यनिमिततं छलं सामान्य- 
च्छरमिति तद्यु्त्तेरिति भावः ॥ १३ ॥ 

उपव्वारच्छं ठक्षयति-- 
“घमेविकल्पनिरदैरोऽथैसद्ावपरतिषेध- 

उपक्ारच्छलम्ः ॥ १४॥ 
धर्मविकर्पनिदेशे=यक्तिरक्षणे वृत्ती धर्मः, तस्य विकसपेन शक्तया वा 

उक्षणया वा कृत्या शक्तिरक्षणयोरेकतरवृत्येत्ि यावद् निर्देशो शब्द् 
निदेशे भुक्ते शब्दे योऽथैसद्धावपरतिपेधः=तदपरवृत्या परिकस्ितस्या- 
स्य सत्तायाः निघः; स उपचारच्छलम्-उप्वारच्छकपदारथ इत्यर्थः । 

राब्दख तावदथेप्रलयायिका द्वयी वृत्तिः शक्ति्छक्षणा च तत्नोत्सगी- 
सिका शक्तिः, साैननिकल्वात् । अपवादात्मिका लक्षणा, काचित्कल्ात्। 
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मुख्या रकतिनिेक्षतलरात् । अश्ुल्या च ठक्षणा सपेक्षत्ात्। तयो. 
हरयोरँक्षणया वृत्या खामिपरेतसयाथस्य प्रतिपादनाय वादिना प्रयुक्ते 
शब्दे शक्तयाऽथौन्तरं परिकरप्य शक्त्या वा वृत्या प्रयुक्ते शब्दे उक्षण- 
याऽथोन्तरं परिकटप्य यत् तत्सत्तापरतिषेशखेन वचनविधातलक्षणदूषणा- 
मिधानं, तदुपचारच्छलम् । किशुक्तं? सख्यासुस्यवृत्योरेकतरवृततय प्रबु- 
क्तस्य शब्दस्य यत् तद्परया वृत्याऽरथान्तरं परिकटप्य न्पिधनं, यथा 
लक्षणया प्रयुक्तख “मश्वाः कोदान्तिः इति शब्दस शक्तयाऽथौ- 
न्तरं परिकस्य “भश्वस्था; करोरान्ति न मश्चाः” इति, शक्तया 
वा प्रयुक्तख “अह् निलः इति शब्दस ठक्षणयाऽथौन्तरं परिक- 
स्य “भखुकस्मादुत्पत्नस्त्वं न निलः इति, तद् “उपचारः 
च्छठम्ः' उपचारो सक्षणा, तन्निमित्तं छलुपचारच्छलमिति तद्वु. 
सपत्तरिति मावः ॥ १४॥ 

छँ तरेधा विभज्य विरेपतो ठक्षितम् । हृदानीं तत्ेधालं व्यवखा- 
पयितुकामः पूर्वन्तावत् पूर्वपक्षयति-- 

“वाकककमेवोपचारच्छलं तद्विशेषात्" ॥ १५॥ 
उपचारच्छलमू-उपचारच्छलपदवाच्यं॑ वाक्छठमेव-भथौन्तरत्वा- 

मावोऽवधारणाथैः, वाकछरतोऽथौन्तरं न भवति, कुतः ? तद्विरोषात््= 
ततो विरोषो भदस्तदभावात् तसतियोगिकभेदाश्रयल्लाभावादिल्थैः । 

यथा हि वाकू्ले वादिना प्रुक्तः शव्दोऽथीन्तरं परिकरय प्रतिषि- 

ध्यते तथोपचारच्छलेऽप्य्थान्तरं परिकरप्य प्रतिपिध्यते । प्रिकटपनसख 
प्रतिषेधस्य चोभयत्र समानत्रेन भेदाभावाद् मवति प्रतिपत्तिवोकूकछ- 
मेवोपचारच्छलं न जालर्थान्तरमिति मावः ॥ १५॥ 

हेलपिष्या परिदरति-- 
धन तद्थन्तरभावात् ॥ १६ ॥ 

-वाक्कलमेवोपचारच्छलं न, कुतः १ तदथन्तरमातात्-ततो 
मिन्नपदाथैलवात् तत्मतियोगिकमेदाश्रयलवादितय्थः । 
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यद्यपि वाक्छलोपचारच्छलयोः परिकल्पनं प्रतिपेधनं चोमयं समानं 
विद्यते तथापि नैतावता साधर्म्येण तद्धेदो निदहोतुं शक्यते । वाकूले 
हि शक्त्या प्रयुक्तः शब्दः रक्येवाथौन्तरं परिकर््य प्रतिपिध्यते, तततोऽ- 
परसिनरुपचारच्छले तु लक्षणया प्रयुक्तः शब्दः शक्त्याऽथौन्तरं परिकरप्य 
शक्त्या वा प्रयुक्तः शब्दो लक्षणयाऽथीन्तरं पररिकर्प्य प्रतिपिध्यते । 
किंवहुना- वाके वस्वभ्युपगम्य तद्ध निषिध्यते ““एकोऽल 
कम्बलो न नव इति । उपचारच्छले तु वस्तुसत्तेव निपिष्यते ५नैव 
ोष्टारो मञ्चाः” इति ! सोऽयमनयोर्महान् विरोपः। सति चैनयोरीदशि ` 
महति विदेषे “तद्विशोपात् इत्यसिद्धो हेतुः । तदसिद्धौ च 
“वाक्छरमेवोपचारच्छलस्” इति घुतरामसिद्धम् । अतदेभैव 
छं न द्वेधेति भावः ॥ १६॥ 

विपक्षे वाधकमाह-- 
“अविशेषे वा किंञ्चित्साधम्यादेकच्छलपरसङ्गः ॥ १७ ॥ 

चाथा वाकारः । किञ्चित्साधम्यात्=यकिचचित्साधर्म्यादविेपे वानवा- 
क्छलोपचारच्छल्योर्विरोषामावे चैकच्छल्प्रसद्घः=एकविधमेव सवै छलं 
परसज्येतेत्यथैः । 

चेदुक्तरक्षणकात्साधम्यदुपचारच्छछं वाक्छतो न विरिष्यते तदा 
सामान्यच्छटेनापि न विरेष्टव्यम् । असि तत्रापि तदेव साधम्यैम् ! नहि 
सामान्यनिमित्ते सत्यपि तसिन्रथविकल्योपपत्या वादिप्रयुक्तः शब्दो न 
व्याहन्यते | व्याहन्यते चेत् तदा यक्किञ्चित्साधम्येस्य सद्धावेन विरेषाभा- 
वादेकविधमेव स्व छलं प्रसथ्येत्त । न तदमिसतं वाक्छठसामान्यरल्मे- 
दतो द्विविधम्। यदि यक्तिञ्चित्साधर्म्यै सत्यप्यवान्तरमैधम्यत्सामान्यच्छलं 
वाक्छरतो विरिष्टमिप्यते । तदपचारच्छमपि ततो विरिष्मेष्टवयम् । 
सबान्तरेधम्यैस्य तत्नापयुक्तलरात् । अतो न ॒वाक्छल्मेवोपचारच्छलं 
किन्तु ततोऽथौन्तरमिति भावः ॥ १७ ॥ 

अथ ऊमप्रा्तां जाति लक्षयति- 
० प्रयवस्थानं जातिः ॥ १८ ॥ 
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साधन्धवेधर््याम्या=ताध््यंण च परधन्यंण च प्रलवरानंपरतीपमव- 
सानं वादिना्चस्यापित साध्यधर्म प्रतिपेधनं खापनाहेतो दृपणाभि- 
धानमिति यावद जातिः=जातिपद्वाच्यमियरथः 

यत् ल सखापनादेतौ प्रकत व्यातिनिसोश्नाभ्यां साधम्यवधर्म्याभयां 
प्रयवेयीयते, क्षिक्तं ? वादिना खापितस साध्यधर्मस्य प्रतिपेधासमरथो 
देतुरुपादीयते, किवह्ना--यद् रट्द् वस्तुतो दृपणं न भवति केवल- 
मत्मरक्षाये वा पराभिभूल्यं वा फचित्साधर्म्यवलेन चिन पेधरम्यवलेन 
खापनारैतो दृषणवुच्याऽभिधीयते, सा प्र्यनीकमभाषेन जायमानलात् 
(जातिः इति मावः ॥ 

तच साधर्म्यं वध्य च नोदाह्रणेन विवक्षितम्, अपिच? यैन 

केन चिदटुदाह्रणेन वा पक्षेण वा हेतुना वेति न निर्धन्ध इति विवेकः॥१८॥ 

निदानं ठक्षयति- 
भविप्रतिपत्तिरप्रतिपतिश्च निग्रदृख्यानम्” ॥ १९॥ 
विप्रतिपत्तिः-विरुद्धा प्रतिपत्तिः साधनाभासे साधनवुद्धिः दूषणामासे 

च दूपणदुद्धि भप्रतिपत्तिःथआरम्भविषयेऽनारम्भः, भर्स्भसख विपः 
साधने दूषणं दूषणे चोद्धारः, तथोरकरणमिति यावत्) व्रिपभरतिपत्तिरमति- 
पतति्चेलेतदृद्रयं निग्रहखानं=निप्रह्थानपद्वाच्यमिल्थः । 

यर्तावत् परेणोक्तं विपरीतं प्रतिपद्यते, यापितं वा न प्रतिपेधति, 
भतिपेधं॑च नोद्धरति, स नूत विपरतिपद्मानः कतैव्यमनारम्ममानो वा ` 
पराजीयते । तसात् यां चेषा विप्रतिपत्तिरपतिपत्िशच; तदेव “निग्रह्- 
स्थान पराजयो निग्रह्तस खानमा्रयः कारणमिति तदुध्युत्पत्तरिति 
भवः ॥ १९ ॥ 

भ्रु कियघ्यो जातयः कियन्ति च निग्रदयानानि † तत्राह-- 

“तद्विकस्पाज्ातिनिग्रदस्थानवहुत्वम् ॥ २०.॥' 

तद्विकलयात्=साधस्पनेधम्यीभ्या प्र्यवखानख व्रिरतिप्तप्रतिप- 
[1 
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त्योश्च बिकेर्पात् वित्रिधः कल्यो बिकटपः वैचिव्यं प्रकारमेद् इति यावत्, 
तसात् जातिमिप्रहथानबहुल जातेश्च निग्रहसथानख च नानाल्मिद्यर्थः। 

` साधम्यवेधरम्याभ्यां परत्यवखानस् विकसयाद् बहयो जातयः; निप्रति- 
पत्यप्रतिपत््योश विकस्याद् बहनि निग्रहखानानीति मावः ॥ 

तन्न चतुर्विंशतिधा जातिः 1 द्वाविरतिधा निग्रहानम्। एतस्सर्वमगे 
पञ्चमाध्याये विस्पष्टमिति विवेकः ॥ २०॥ 

वादो जल्पो वितण्डा च हेत्वाभासा पश्चधा। 
छादयख्रयश्चैते दितीयेऽसिन् खलक्षिताः ॥ १॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरि्ाजकावार्ग्योदासीनवय्यौतमारासभगव- 
स्पादरिष्यहसप्रिसादङ्तायां न्यायसूत्रवैदिकदृततौ 

प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम् ॥ २॥ 
(यि क 

खमाप्तश्चार्यटक्षणाध्यायः प्रथसः ॥ १॥ 



हितीयोऽभ्यायः 

आचमाहिकम् 

प्रथमाध्याये खाभिमताः परसाणाद्यः पदाथ उदि्टाः । यथो- 
देशश्च रक्षिताः ! सम्धरति ते यथारक्षणं परीक्षणीया इति दिती- 
योऽध्यायः प्रारभ्यते । तच्च परक्षङ्गत्वेन संशयस्य प्रथममुपितत्वात् 
तमेव प्रमाणादितः परसादायेऽसित्राहिके परीक्षयिप्य् पूरवन्तावसूर्वप- 
क्षयति-- 

“समानानेकध्मीध्यवसायादन्यतरध- 
मौध्यवसायाद्वा न संरयः"” ॥ १॥ 

समाननेकधर्माप्यवसायात्साधारणो धर्मः समानधर्मः, असाधारणो- 
धर्मोऽेकधर्मः, तयोरूपपत्तिरध्यवसायस्तसात्, अन्यतरथमौध्यवसाया- 
दवा=पमानानेकधर्मयोरत्यतरस्य समानधर्मख वाऽनेकधर्मख वाऽध्यवासाया- 

स्वंशयः=ध्मिणि संशयो नन सम्मवतीद्यथैः । 

५सुमानानेकघर्मोपपत्तेरविंप्रतिपत्तेरुपरुन्भ्यनुपलन्ध्य- 
व्यवसथातथ विक्तेषायेश्चो निमेः संदाय (्या०१।१।२३) 
इति यत्संदायलक्षणसुक्तं तच्च “समानानेकधरमोपपततः संशय” इत्येतद्- 
युक्तः, समानधर्मखानेकधर्मसख चोपपत्तेः तयोरन्यतरस्योपपततेवी धर्मिसंश- 
याहेतुतात् । नदर्थान्तरभूतस्योपपत्याऽथौन्तरमूते संशयः कथच्चिदुसनु- 

मरति । न जातु रूपसाथौन्तरमूतखाध्यवसायादथौन्तरभूते स्पशे संशयः 

केनचिद् दृटः । अथान्तदमूतौ च सामनानेकधरमौ धर्मिणः सकराशात्। 
अतः कथं तत्र संशयो जायेत । धमौध्यवसायाद् धर्ममिरिष्टधम्यध्यव- 
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सायपरिगरहे तु ख॒तरमनुपपत्नः संशयः । अधथिगते धर्मिणि संशयासम्भवा- 
दित्ति भाव; ॥ १॥ 

भश्॒मानानेकधर्मोपपत्तेः संशयः" इति निराकृतम् । इदानीं “विप्रति- 
पत्तरुपरन्ष्यनुपरुन्ध्यव्यवसखातः संशयः" इति निराङुवे्ाह-- 

भविप्रतिपन्यव्यवय्थाध्यवसायाचः ॥ २॥ 
न संशय इत्यनुवर्तते । अप्यश्व; । विप्रतिपत्यव्यवखाध्यवतायाच्च= 

विप्रतिपत्तेरव्यवखायाश्चाध्यवसायादपि संशयो न सम्भवतीद्यथैः। 

“विग्रतिपन्तेरुपरब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्ातः संखयः” इति 
यदुक्तं, तदयुक्तम् ! लोकमताध्यवसायमात्रेण विरोषधर्मसोपर्च्ध्य- 
नुपरुच्ध्योरव्यवखाक्ञानेन च संशयोदयापतम्भवात् । नहि “भस्याते 
तयक, नास््यासेत्यपरे, इति लोकमतमध्यवस्यन् कथ्चिदोस्मनि संरोते } 
विप्रतिपननवसुनिश्चायकस्य विरोषधर्मखोपठन्धिरव्यवसिताऽनुपरव्धिश्वा- 
व्यवद्ितेति विमागेन जानन् वा सन्दिग्धे । यतश्च यंख न जातूदुयतम्भ- 
वस्तत् तस्य कारणमिति रिक्तं व्च इति भावः ॥ २ ॥ 

ननु कसादुनर्विपरतिपत्तेनै संशयः १ तत्राह-- 

“विप्रतिपत्तौ च सम्परतिपत्तेः ॥ ३ ॥ ` ॥ 
न संशय इलनुवपैते । विप्रतिपत्तौ चपूरवोकतलक्षणायां विभतिपततो 

च सम्प्रतिपततेःनवादिप्रतिवादिनोद्रयो; सम्परतिपततैः निश्वयसद्धावाने संदय- 
इव्यथः । 

. थां हि विप्रतिपत्ति भवान् संरयहेतुं मनुते, न - साऽस्तिः विभ्रतिपत्तिः; 
अपि च? सम्प्रतिपत्तिः वादिप्रतिवादिनोरमयोसतत्र निश्चय . 
सद्धावात् । नद्यस्त्यासेति जानाना आमासिलं नास्यासेति मन्वानाश्या- 
त्मनास्तितवं न सम्प्रतिपद्न्ते । सुम्भ्रतिपत्तेश्च न कचितसंरयो दृष्टः । न वा 
तस्यासद्धेतुलमुपपचते । काय्यैकारणये्हप्यपरसङ्गादिति मावः ॥ २ ॥ ; 
 ननूपच्धयनुपन्भयनयवसातः कुत्तो न संशयः १ तचाद--.,. 

अव्यवस्थात्मनि व्यवखितत्वाचान्यवस्यायाः | ४ ॥ 
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ने संशय इत्यनुवर॑ते । अव्यवखायाः=उक्तङपाया भव्यवखाया 
अव्यवद्ारनि-खात्मनि व्वधित्तत्वाच-~प्रतिष्ठितत्रा्च न संशय इत्यर्थः] 

येयमुपरब्ष्यनुपलव्ध्यव्यवखा खट संशयहेतुः प्रतिज्ञायते । सा किं 
खात्मनि व्यवसिता वर्ते, अथवाऽन्यवस्थिता ?} व्यवसिता चेत् तर्हि 
नेयमव्यवखा खात्, यवसखानादिलयनुपपन्ः संशयः । अव्यवखिता चेत् 
तदि कथमियमव्यवखा सात्, खात्मनयेातादत्म्यादिति सुतरामुपपत्; 
संशय इति भावः \॥ ४॥ 

नु समानधर्मोपपतत्यादेः सर्व संशयदेतुतद्शनात्कथमसंशयः ? 
तत्ाद-- 

नतथाऽयन्तसंरायस्तद्धम॑सातदयोपपत्तेः” ॥ ५॥ 
चोऽनुवतैते । तथा च~समानधर्मोपपत्यादेः संरयहेतुते चालयन्त 

संशयः=उन्टेदोऽन्तस्तमतिक्रान्तश्वासो संशयः स्यात्; कुतः ? तद्धम- 

सातल्योपपत्ते=तेषां समानानेकधर्माणां सातत्येन सततमावेन सर्वदोपपत्ति 
सम्भवादिदयथः | 

यस खट धर्म्लोपपत्तिः संशयहेतुः परिकिस्प्यते, स धर्मिणि सतत- 
मनुवरैते । नदि धमिणि न सततमनुवर्तेत तद्धरमतां चाश्वुवीतेति सम्भ- 

वति । तस्य तत्र सततमनुवृततेश्च तदुपपत्तिरपि सततयुपपचते। रमिग्रहण- 
सख धर्म्रहणपूर्वकल्ननियमात् । धमी चैष गृह्माणसद्धभव सततं गृह्यते 
नातद्धमेत्ति सवोयुभवतिद्धम् । अतः सतततमावेन सम्भवन्त्या कारणभू- 

तापास्तसाः कार्यभूतेन संरयेनापि सतततभावेनैव भवितव्यम् । सातत्येन 

सम्भवति कारणे का्यैसम्भवस्यापि तथेवावद्यकल्रात् । किुक्तै १ समा- 
नधरमोपिपत्यादिकन्चेत् संशयकारणं तदा ययेदं पूर्व काय्यै करोति तथा 
पश्वाद्पि ङु््यादियल्यन्तसंशाय इति भावः ॥ ५ ॥ 

जातः पूर्वः पक्षः, सश्प्रति ततरिहारो वक्तवयः ? तत्राह-- ~, 

'“यथोक्ताध्यवसायादेव तदिदोषापेश्चात् संशये नास- 
दायो नायन्तसंदायो वा" ॥ ६॥ । „4 
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तद्विशेषपिक्षात्-तख संगयधरमिणो ये खाणुतपुरुपलादयो विदोष- 
धमीततानपकषते यसलसात् तद्िरोपधर्मस्पतिविरिष्टाद् यथोक्ताध्यवपाया- 
देव~अन्ययोगव्यवच्छेदोऽवधारणाथैः, उपरुन्ध्यनुपठब्ध्यव्यवसासदृङृता- 
स्समानधर्मोपपत््यादिकादेव कारणात्संशये=संरये सम्भवत्ति नातंशयः= 
न संशयामवो नाघन्तसंशयो वान संशयाुच्छेदो वा सम्भवतीद्यथैः | 

यदि वयं केवलं समानधममोपपतत्यादिकं संशयकारणं दुवीमहि तदा 
तस्य कारणत्वासम्मवाद्संशयः कारणत्रसम्मवाद्राऽयन्तसंखयः प्रसज्येत । 
परं न वयं तत् केवरं संशयकारणं ब्रूमहे, अपिच  तद्विरोपवेक्षावि- 
रिष्टम् । अतः समानानेकधमेपिपत्तौ विप्रतिपत्तो व॒ सत्यां यदाऽयं 
प्रतिपत्ता विरोपधर्मोपङब्धेसदनुपरव्येश्च यवखानं न पद्यति, प्रथमा- 
नुभूतयोः प्रल्यनीकधर्मयोश्च सरति, स्पृतयोश्च तयोर्िथोविरुद्धलादेकनर- 
भावं तद्विनाभूतस्य धर्मस द्देनाच नाप्यमावं सम्भावयति, तदाऽ 
समाननेकधमौश्रयतेन विप्रतिपत्याश्रयतेन वाऽवधास्ति धर्मिणि विर- 
पावधारणामावात् संय एवं जायते नासंशयो नवाऽलन्तसंशयः । किसु 
न्तम् १ उचैस्तरलादिपाधारणधमोश्रयतेन द्रव्याश्रयित्रायसाधारणधरमौ- 
श्रयलेन वा विरुद्धकोटिदरयोपख्ितिलक्षणनिप्रतिपत्त्याश्रयतेन वाऽधिगते 
धर्मिणि तच्वजिज्ञासायां तज्ज्ञापकस्य वक्रकोटरशिरःपाणिद्रव्याश्रयिलव- 
प्रामाणिकल्वादिविोषधर्मस्योपलम्मानुपरुम्भयोरव्यवखितलेन खाणुल-पु- 
सपत्वादिपामान्यविरोषधमोन् सरतो विरिष्टकारणस्य सद्धावाद् विरेषा- 
नवधारणात्मकः संशय एवे सम्भवति नाकारणत्वप्रयुक्तोऽसंशयो न वा 
विशिष्टस्य कारणलाभ्युपगमेनाविरिष्टकारणप्रयुक्तोऽगयन्तसंशय इति । 
यचोक्तं॑समानानेकपरमोपपततयादिवदुपरु्ध्यनुपरन्ध्यव्यवखाऽपि न 
संशयकारणमिति । तद् वयमनुमन्यामहे । नहि सा समानधरमोपपत््यादि- 
कारणत्रितयवत् संशय मुख्यं कारणमम्युपगम्यते किन्तु सदकारिका- 
रणम् । तच्च केवरुमकारणमिति सर्वसम्प्रतिपत्रम् । तस्याश्च खरूपयेक्षया 
वयवेखितत्वेऽपि तिषयपक्षयाऽन्यवसितत्वाद् “अच्यवस्थात्मनि व्य- 
वर्थित्तत्वाद््यवस्थाया;” इति यत्किधिदेतत्। पथं विपतिपत्त 
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रपि खदपपेक्षया सम्प्रतिपत्तित्ेऽपि विपययेक्चया विपरतिपत्तिलात् ध्वि- 
प्रतिपत्तौ च सस्पतिपत्तेः” इति न किञ्चिदेतत् । तथाच स्वम 
नवद्यमिति भावः ॥ 

„दद्म बोध्यभ्--मथषिणविषरय पक्षपतिपक्चाभ्याम- 
थोवधारणं निणैयः ( न्या १।१।४१ ) इति निर्णयालिकायाः 
परीक्षायाः संशयपूरवकल्रावदयम्भावेनादौ संशयः, तदनन्तरं पूर्वः पक्षः, 
ततश्वोत्तरः पक्ष इति तल्मक्रिया युक्ता, तथाप्युपन्यसाभ्यां पूर्वोत्तर 
क्षाभ्यां संशयस्य खयं करप्यत्ान्न तमावार्ययोऽत् पूर्वुपन्यायत् । भतो 
न कश्िदोप इति ॥ ६ ॥ 

कारणयुतेन संशयः परीक्षितः । सभ्प्रति तपरीकषप्रकारं पदारथमात्र- 
भाविनि परीक्षाङ्गमूते संशयमात्रेऽतिदिन् रिक्षयत्ति- 

ध्धत्र संदायस्ततनैवशुत्तरोत्तरप्रसङ्गः” ॥ ७॥ 
यत्रपरीक्ष्यमाणे यसिन् पदार्थे संशयः=जायमानः परीक्षाङ्गभूतः 

संशयः परैः कारणसम्भवासम्भवाभ्यामाक्षिप्यते, तज-तसिन् एव॑-पूरवो- 
कतेन प्रकरिणोत्तरोत्तरमसङ्गः=पूरवपकषोत्तरमाविनः समाधानालकलोत्तरप- 
क्षख प्रसक्तिः प्राप्तिः प्रसङ्गो बोद्धव्य इत्यथः । 

थच परीक्षाङ्गवेनोपन्यलः संशयः पैरुकतैः संशयाक्षपदेतुमि- 

शकषिप्यते तच सर्वत्र परीविक्िषमणेन विपधिता तैेरुकतैः समाधान- 
हेतुभिः स समाधेय इति मावः ॥ ७ ॥ 

परीकषङ्गभूतः संशयः परीक्षितः, तसरीक्षापकास्थ तथामूते संशय- 

मातरेऽतिदिष्टः । इदानीपुदेदक्रमप्राकठानि पमाणानि प्रीचिक्िषुराचा- 

थः पूर्न्तावस्सामान्यतसत्परीक्षामवतारयन् पूवैपक्षयति-- 

'परलयक्चादीनामप्रामाण्यं जेकाल्यासिद्धः” ॥ ८ ॥ 

परयक्षादीनां~प्र्क्षानुमानोपमानरब्दानामम्रामाष्वे=पमाणलं न स- 

म्भवति, कुतः ? तैकाल्यासिद्धेः=पू पश्चाद् शगपदिति तरयाणां काठानां 
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समाहारः भिकाठं, चिकारमेव त्रैकाल्यं, खार्थे ष्यञ्, तसिन्. कालत्येऽ- 
सिद्धेः असिद्धत्वादित्यथैः । 

प्रमेयसिद्धिदेतुलम् अनधिगतावाधितार्थपाधकलमित्ति यावद्धि 
प्रामाण्यम् । तच सिद्धे घ्िणि वितु नासिद्धे । धर्मत्ात् । 
यानि च शशविपाणादिवत् कार्येऽपि न सिध्यन्ति, किशचु्तं ? त्रिष्वपि 
कृलिषु नाथ साधयन्ति, तत्न तत्कथं वर्तेत) प्रयक्षादीनि च तथा, नं प्रभय- 
सिद्धितः पूष न पश्यात् नवा तत्समकारं सिध्यन्ति । तस्मात् तेपाम- 
प्रामाण्यमिति मावः ॥ ८ ॥ 

नय कुतल्तेषां त्रकाल्यासिद्धिः ? तत्राई-- 

धपूषै हि अमाणसिद्धौ नेन्वरिथा्भसनिकषौत्परयक्षो 
त्पत्तिः ॥ ९॥ 

सित्यतःपूरै=अमेयसिद्धितः पूत प्रमाणसिद्धौ-मलक्षाद्प्रमाणसिद्ध 
विन्द्ियाथेसन्निकपांत्-इन्दरिया्थयोः सम्बन्धात् प्रयक्षोदत्तिःपयक्षपभमा- 
णोखत्ति नोपपद्यत्त इत्यर्थः | 

ज्ञानं हि प्रमाणं तथोगाद््थशच प्रमेयः । चेत् तस्िद्धितः पुरसताल- 
लक्षादीनि प्रमाणानि सिध्येयुः तदा प्रमेयसिद्धेः प्रमाणसिच्यधीनतया 
तेभ्यः पूै नासावथे इति प्रसव्येत । तथाच “इन्दिया्थसनिकर्यों 
ज्ञानं तक्षम्, ( न्या० १।१।४) इति सूत्रव्याधातः ! तन्न तदुत्यततितः, 
पै तत्कारणलैनाथसयाम्यनुक्ञानात्। तचाटुक्तम् । अतो मवति प्रतिपतिने- 
तावत् ममेयसिद्धितः पृ प्रयक्षादीनि प्रमाणानि सिध्यन्तीति मावः ॥९॥ 

ननु माभूत् प्रमेयसिद्धितः पूर्वै प्रमाणसिद्धिः, पश्चाद् भविष्यति ? 
तत्राह-- 

“पञ्चात्सिद्धौ न परमाणेभ्यः मेयसिद्धिः ॥ १०॥ 
पश्वात्=मेयिद्धितः पश्चात् सिदधो-प्माणसिद्धौ भमाणेभ्यः=देतुलं 

पञ्चम्यर्थः, प्रमाणहेतुका प्रमेयसिद्धिः=परमेयस् धिद्धिनै खादित्यथैः ! 
भ्रमणेन खलु प्रमीयमाणोऽथैः “प्रमेयः” इ्येत्तत् सिध्यति । चेत् 
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प्रमयपिद्धितः पश्चात् प्रमाणसिद्धिः खात् तदा प्रमेयसिद्धितः पूत प्रमा- 
णाभावे सति केन प्रमीयमाणोऽधैः प्रमेयो भवेत् 1 नहि ममाणमन्तरा 
परमेवं कविद्मिानं ऊभते । क्रिसुक्तं ? यचप्य्थल खरूपं न प्रमाणाधीनं 
तथापि तस प्रेव तदधीनमेव । तच्च चेत् पूत प्रमेयं पात् प्रमाणं 
तदा ५प्रमणिभ्यः प्रनेयसिद्धिः? इेतत् “उभवसिद्धिः प्रमाणात्त- 
पदेशः” ( सां० १।१०२) इति स्रं च व्याहन्येत । नचेतद् युक्त्। 
अतो मवति विज्ञानं न भ्रमेयसिद्धितः पात् प्र्क्षादीनि प्रमाणानि 
तिध्यन्तीति भवेः ॥ १० ॥ 

नसत पृवीपरीमायेन मातिद्ध प्माणप्रमेये, युगपत्ेत्यतः १ तत्राह-- 
“युगपत् सिद्धौ प्रयथनियतत्वात् 
ऋमच्रत्तित्वामाचो बुद्धीनास्” ॥ ११1 

बुगपत्िदधौ-प्माणप्रमेययोरमयोरकसिन् काले सिद्धौ बुद्धीनां 
प्माणक्ञानानां कमवृत्तिवाभावः=कमवृत्तितं न भवेत्, कुतः ? प्र्थै- 
नियतलात्~परतिप्रमेयं नियमेन वसैमानादिदथः । 

यदि प्रमाणं प्रमेयं चोभे युगपत् सिष्येतां तदा यदा प्रमाणं तदा 
प्रमेयं यदा प्रमेयं तदा प्रमाणमिति युगपत् सिध्यद्यु गन्धादिप्रमेयेपु प्र्ति- 
गरमेयं नियतल्ाद् युगपत्सिध्यतां तद्रोचरप्रमाणन्ञानानां कमवृत्तितवं न 
खात् ।प्रतिप्रमेयं च कमदृ्तीनि जानानि द्यन्ते! तथाच इटव्याघातः। 

“युगप्रञ्ज्ञानालुत्पत्तिमेनसो लिद्धम्” ८ न्या १।१।१६ ) 
इति सूत्नन्वाघातश्च । तदेतदुक्तम् । तस्मात् प्रतिपद्यते न प्रमेयसिद्धि- 
समकारूमपि प्रयक्षादीति प्रमाणानि सिष्यन्तीति सिद्धं “तरकाल्या- 
सिद्धेः परदयक्षादीनामपाभाप्यस्” इति भवः ॥ ११॥ 

जातः पूर्वः पक्षः, सम्प्रति तत्रिदयरो वक्तव्यः ? तवाद-- 
शश्चैकास्यासिद्धः प्रतिपेधा्पपत्तिः ॥ १९॥ 
तरैकाल्यासिद्धेः-पक्षादीनां त्रिपु कटेप्वसिदधेः प्रतिपेधानुपपत्तिः= 

तसामाप्यप्रतिपेषो नोपपद्यते इयर्थः 1 
# 
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चिषवपि कलु चेत् प्रयक्षादीनि प्रमाणानि न सिध्यन्ति तदा 
कस प्रमाप्य प्रतिषिध्यते । न्चसति धर्मिणि तद्धर्मः भरिमेद्ं शक्यते । सति 
कुञ्ये हि चित्रम्। अतः प्रयक्षादीनाममामाण्वमिति यक्तिञ्िदेतत्। 

किंञ्च यश्चायं प्रतिषेधः "प्रलक्षादीनासप्रासाण्यम् इति! स किं ्र्- 
क्षादीनामथेसाधकलरुक्षणसासध्यैख प्रतिषेधः आहोखिव् तत्सत्तायाः १ । 
सामथ्यपरतिपिधश्ेत् तर्हिं न प्रलक्षादीनि प्रतिषिद्धानि सवन्ति  साम- 
धयमातप्रतिपेषात् । सतताप्रतिपेधशचत् तर्हि वक्तव्यं कथं न सन्ति किं 
सामान्यतोऽथवा विशेषतः १ । यदि सामान्यतः तहि प्रक्षादिग्रहणं 
वर्ध, ममाणानि न सन्तीति वक्तव्यं । नचैवं वक्तव्ये किञिदनुमावं तसति- 
पं प्रभवति । हेतोराश्रयासिद्धः ] अथ विरेषतः १ तर्हि प्रमाणान्तरा- 
भ्युपगमो जातः । नह्यनभ्युपगतसामान्यसख विरोषतः प्रतिपेधः सम्भवतीति 
सिद्धं भर्यक्षादीनां प्राप्यमिति सावः ॥ 

अथवा प्रतिषेषानुपपत्तिः-पलक्षादीनामप्रामाप्यमिति प्रतिषेषो नो- 
पपदते, कुतः ? तेकात्यासिद्ध=्रलक्षादिवत् प्रतिेधस्यापिं चरैकाल्या- 
सिद्धेरित्यथेः । 

यथाहि पू पश्चात् युगपदिति भिष्वपि कलेषु प्रयक्षादीनि प्रमा- 
णानि न रिष्यन्ति तथा प्रतिषेधोऽपि न सिध्यति ! पू दि प्रतिपेध- 
सिद्धावसति परतिपष्ये किं प्रतियते । पञ्चात् सिद्धौ त्पिथामानात् 
र्पिष्यासिद्धिः। युगपत् सिद्धौ प्रतिपेष्यसिद्यभ्यनुजञानाद्नयैकः प्रति- 
पेष इति चेकार्यासिच्या परतिपेधानुपपत्तो सिद्धं मलक्षादीना प्रामाण्य 
मिति भवः 1 १२॥ 

भरतिपेधानुपपततौ हेलन्तरनाद्-- 
“सवपरमाणप्रतिषेधाचः ॥ १६ ॥ 

परतिपेानुपपत्तिरिलनुवते ! हेलन्तरपरयकारोऽप्ययैः ) सर्वपमाणपर- 
तिपेधाचपरयक्नादीनां सर्वप्रमाणानां प्रतिपिथाद्पि “'परतयक्षादीनामप्रामा- 
प्यम् इति प्रतिपिधानुपपत्तिरित्ययैः 1 
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येन खट प्रमाणेन प्रलक्षादीनि प्रमाणानि प्रतिषिध्यन्ते “प्रलक्षादी- 
नामप्रामाप्यं बैकाल्यसिद्धः” इति । तस्यापि प्रलक्षादिसरवप्रमाणान्र्भूत- ` 
त्वेनाप्रासाण्ये प्रतिपेधकम्रमाणामावात् प्रतिषेधानुपपत्तिरिति भावः ॥१३॥ 

ननु येन प्रमाणेन प्रलक्षादीनि प्रमाणानि मरतिषिष्यन्ते तल्मामाण्यम- 
स्युपगम्यते अतो न प्रतिपेधानुपपत्तिः १ तत्राह-- 4 

नतत्परामाण्ये वा न स्वेषमाणयिप्रतिषेधः” ॥ १४॥ 
चार्थो वाकारः । त्ासाण्ये वात प्रतिपेधकम्रमाणस प्रामाण्ये च 

सर्वप्माणविप्रतिषेधःनवीदयुपसरगो विदिष्टाथैः, सुतरां सर्वप्रमाणप्रतिषेधो 
, न=नोपपद्त इध्यथैः । 

येन हि प्रमाणेन प्रलक्षादीनि प्रमाणानि प्रतिषिध्यन्ते तत् ततो 
व्यतिरिच्यते किंवा न व्यतिरिच्यते १ । अन्त्ये तावदुक्तो दोषः ¦ आदये 
दुता सर्वप्रमाणम्रतिषेधानुपपत्तिः। तद्व्यतिरिक्तख प्रमाणस्य परतिपेध- 
कतवेनाम्युपगमादिति मावः ॥ १४ ॥ 

ञकाव्यापिर्रहतोः प्रलक्षादिवत् परतिमेधेऽपि साम्यात् पूर्वाक्ष; प्रि. 
हतः । सम्प्रति तदपिद्धिताुद्धावयन् तं परिदरति- 
शश्ैकाल्याप्रतिषेधश्च दाब्दादातोधसिद्धिषत् तत्सिद्धे५१५ 

चकारोऽप्यथैः । त्रकाल्यप्रतिषेषश्चपरयक्षादीनां त्रैकाद्यपिद्धिमति- 
पेधोऽपि न सम्भवति, कुतः ? शब्दात्-पश्वात् सिध्यतः रब्दादातोच- 
सिदधिवत्-वीणादिचतुविधं बा्यमातोचं, तस्य पूर्वसिद्धसय सिद्धिवत 
तल्िद्धे-पश्वास्सिध्यतः प्रमाणादपि तख पूवसिद्धसय प्रमेयस्य सिद्ध 
रिद्यथैः | 

यदुक्त पू पथात् युगपदिति त्वपि कलु भ्लक्षादीनि प्रमा- 
णानि न सिष्यन्ति। तदसत् । पयात् सिच्यभयुपगमे दोषाभावात् । नं 
प्रमेयासिद्वि्दोप इति बाच्यम्। पश्चात् सिध्यतः शब्दात् पर्वसिद्धवीणा- 
दितिद्धिवत् प्यास्िध्यतः प्रमाणादपि प्रमेयतिद्धिसम्भवात्1 किसुत्त ? 
यथाहि प्शाससिद्धः शब्दः पूर्वसिद्धस्ातोचस्य सिद्धो मवति हेतुः यतोऽवं 
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प्रतिपद्यते वीणा बाद्यते वेणुः पूथ्यैत इति, तथा पचास्िदधं प्रमाणमपि 

पूर्वसिद्ध प्रमेयख सिद्रौ हेतुमैनितुमैति, नास्यत्र कश्िदोष इति 

-तकाल्यािदधहैतोरसिद्धलादप्रामाण्यासिद्धे सिद्धं प्रलक्षादीनां प्रामाण्व- 

मिति भावः ॥ १५॥ 
नञ "न्दादातोचसिद्धिवत्" इत्ययुक्तं; शब्दस्य प्रमेयतवेनाप्रमा- 

णलादातो्यतिदधिहेतुतानुपपत्ेः १ तत्राह-- 

भप्रमेया च तुखा प्रामाण्यवत् ॥ १६ ॥ 
जप्यैः । प्रमेया च=प्रमेया सल्यपि तुजा=गुरुतेयत्तापरिच्छेदार्थ 

यया गुर वस्तु तोद्यते सा प्रामाण्यवत्-खार्थे ष्यञ्, यथा निमित्तवसात् 
प्रमाणं भवति तथा शब्दोऽपि प्रमाणं मवितुमरहैतीयथैः । 

न वयं परमाणं प्रमेयं चेति समास्यासमावेदं पदायैख्ठभावात् भरति- 
जानीमहे येनातोसिद्धौ शब्दः प्रमाणं नोपप्चेतः किन्तु निमित्तवसात्। 
सिच्दितलं सिद्धिविषयत्वै च प्रमाणभमेयनिमित्तम् । तद् यज॒ वतैते 
स एवाथः तत्तत्समार्यया व्यपदिद्यते । चेस्तिद्धिविपयो भवन् कथिदथैः 
कखविदथौन्तरस सिद्धौ देतुतामापचते तदा पिद्विदेतुलात् प्रमाणं 
सिद्धिविषयतराच प्रमेयमिति स एवैकोऽरथोऽमिधीयते | नेच येन भ्रमेयेण 
माव्य न तेन प्रमाणेन सवितव्यमित्यसि कथिद्राजनियमः। अतो 
यथाहि तुखा तुखान्तरेण सरीययुरुतेयत्तासिद्धो विषयात् प्रमेया 
स्यपि सुवणादिगुरुतवेय्तासिद्धौ हेतुत्वाद् भवति प्रमाणं तथा शब्दोऽपि 
सगोचरसिद्धिविषयलवात् मेयो भवन्नातोचसिद्धौ हेतुताद् प्रमाणं मवितु- 
मेति नास्यत्र कथिदोष इति मावः ॥ १६ ॥ 

नु येयं हेलसिद्धनुद्धावनमुखेन प्रमाणानां सिद्धिः समथ्यतेसा किं 
सप्रमाणा खात् आहोसिन्निप्मरमाणा १ सपमाणा चेत् तच्च पूवैपक्यते- 

“प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणान्तरसिद्धिसङ्कः” ॥ १७॥ 
प्रमाणत्तःनकुतश्चित् भमाणात् सिद्धेः-पमाणानां सिद्धेः प्रमाणान्तर- 

सिद्धिपसङ्गः-ततोऽन्यसख ममाणख सिद्धिः प्रसव्येतेल्यथः । 
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गेन हि प्रमाणेन प्रयक्षादिप्रमाणानां सिद्धिरा्ीयते तचत् ततो न 
व्यतिरिच्यते तदा खसिद्धो खिक्षणादाराश्वयः। अथ यतिरिच्यते तदा 
प्रमाणान्तरसिद्धिप्रसङ्कः। तथा च प्रमाणान्तरखापि प्रमाणान्तरेण खसि- 
च्यपेक्षणादनबसखा, श््रयक्चाचुमानोपमानरब्दाः प्रमाणानि" 
( न्या०-१।१।२ ) इति संख्यासूत्रव्याधातश्च खातामिति मः ॥ १७ 

नन्वस्तु तरिं निप्प्रमाणा तत्तिद्धिः ? तचाह- 

“तद्धिनिवृत्तेव प्रमाणसिद्धिवत् प्रमेयसिद्धिः" ॥ १८ ॥ 
सिद्धरि्यनुवरैते | पक्षान्तरार्थो वाकारः 1 तद्विनिवृत्तेः-तदा प्रमाणं 

परागति, व्यतिरेको विनिवृत्तिः, ततः, प्रमाणं विनेति यावत् सिद्धेः 
प्रमाणसिद्धेः प्रमाणसिद्धिवत्यथा प्रमाणं विना प्रमाणानि सिध्यन्ति 

तथा प्रमेयसिद्धिःप्रमेयस्यापि सिद्धिः स्ादियथैः। 

चेत् भ्रलक्षादीनि प्रमाणानि प्रमाणं विनैव सिध्यन्ति तदा प्रमे 
यमपि तद्िनेव सेत्यति विरोपामावात् कतं तदभ्युपगमेनेति भावः॥१८॥ 

समाधत्त 

धन प्रदीपप्रकादावत् तत्सिद्धेः” ॥ १९॥ 

ननयदुक्तं तत्न; कुतः ? प्रदीपप्रकारावत्यथा प्रदीपप्रकाशः प्रदी- 

पप्रकादान्तरमन्तरा सिष्यति तथा तसिद्ध=प्रमाणान्तरमन्तरा प्रमा- 

णसिद्धरिष्यथः । 
यथा हि प्रदीपप्रकाशः खसि्धरथ प्रदीपप्रकारान्तरं नापे्षते तथा 

परलक्षादीनि भमाणान्यपि खसिद्यथै न प्रमाणान्तरं किञ्चिदपक्षन्ते | 
किमुक्तः १ यथा सिद्धिसाधन प्रदीपः ससिद्धो न प्रदीषान्तरं भयोल- 
यति तथां परयक्षादीनि प्रमाणान्यपि सिद्धिसाधनानि सन्ति न ससिद्धो 
प्रमाणान्तरं प्रयोजयन्ति । खतिद्धौ च खयिक्षामन्तव प्रदीपग्रकारावत् 
खतः सिध्यन्ति । तथाच नात्माश्रयो नवा सत्व्याघातः । अतः सिद्ध 

सन्ति प्रमाणानि प्मेयसाधनानीति भावः ॥ १९ ॥ 
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सामान्यतः प्रमाणानि परीक्षितानि | सम्प्रति विोपतः परीक्ष्यन्ते 
तत्र प्रथमोद भयक्षं तावत् परीक्षयिप्यन् पव पूर्वपक्षति- 

“प्रतयक्चरक्चणानुपपत्तिरसमग्रवचनात्” ॥ २० ॥ 
प्रयक्षलक्षणानुपपत्तिः=““इन्दियाथैसनिकर्पोयत्नं ज्ञानं परलक्षम्" 

( न्या° १।१४ ) इति प्रयक्षलक्षणं नोपपद्यते, कुतः १ असमग्रवच- 
नात्=भपूर्णत्वादिलयथैः । 

यदिदम् ““इन्दियाथसिकरपेत्पिन्नं जानै प्रयक्चम्" इति 
प्रयक्षलक्षणसुच्यते 1 तदृसमयरं वियते, न समयम् । नहीच्दिया्सत्नि 
क्पे एव प्र्क्षक्ञानकारणम् । अपि च? आतममनःसत्निकर्फोऽपि । नच 
सोऽभ्यधायि । तस्माददप्पन्ं प्र्क्षलक्षणमिति मावः ॥ २०॥ 

नन्वात्ममनःसचिकर्पो न प्रचक्षन्ञानकारणं ? तचाह-- 

धनात्पमनसोः सनिकषौ भावे प्रयक्षोत्पत्तिः" ॥ २१ ॥ 
आत्ममनसोः=भात्मनो मनसश्च सन्निकपौमाबे=मनोघ्राणादिभिरि- 

न्दः सत्निकपीमते प्रलक्षोतत्ति=प्रलक्षप्रमाणोतत्तिम=न भवतीत्य्थैः। 
यथा दीन्दरियाथेसननिकपोमावे प्रलक्षज्ञानं नोयते तथात्मनसोः 

सन्निकपौमावेऽपि नोपचते । चेदयं तत्कारणे न मवेत् तदा तदभावेऽपि 
-तदुत्पद्येत । नहि यद् यस कारणं न भवति तद्मवे तन्नोतप्यते भवे 
चोखद्यते । ष्टा चारममनसोः सन्निकपे भवति तदुत्पत्तिः ! तस्मात् 
प्रतिपद्यते नूनमिन्दियाथैतनिकषैवद्स्त्यात्मसनसोः सननिकर्पौऽपि प्रक्ष 
ज्ञानकारणमितिभावः ॥ २१॥ । 

ननु सद्धावमत्रेण चेदात्ममनसोः सनिकपैः प्रलक्षज्ञानकारणं 
तदा दिगादिभिः किमपराद्धं तान्यपि कारणं मवेयुः, अस्ति तेष्वपि सत्यु 
तदुदत्तिरिति पाश्वेस्थः कथ्िदाशङ्कते-- 

“दिगद्ेराकाराकारोष्वप्येवं भरसङ्ः” ॥ २२ ॥ 
एवमुः=मात्ममनसोः सन्निकषैवद् दिगादेशकालकरेोप्वपिनदिशषि 

देशे काले व्यो्यपि प्रसङ्गः=परलकषक्ञानकारणतापरसङ्ग इत्यः । 
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यथा ह्यात्ममनसोः सन्निकेयं सति प्रयकषज्ञानयुखते तथा दिग्टे- 
शकााकाशेष्वपि सत्यु तदुखचते । सद्धावमात्रेण चेत् कारणत्वं परिक- 
सपयेत तद्ाऽऽत्ममनसोः सतनिकपेवद् दिगादिप्वपि तत् प्रसज्येत । अवि- 
देपात्  तेपामन्यथातिद्धलादकारणतरे तु ठ॒तरामात्ममनसोः सतिक- 
पोऽपि खादक्रारणमिति मवः॥ २२॥ 

उक्ताशद्भां निरा्र्बन्ात्ममनसोः सत्निकथैख कारणत व्यवाप- 
यति- 

श्ञानलिडत्वादात्मनो नानवरोधः ॥ २३ ॥ 
आलमनःनमल्यगात्मनो ज्ञानलिङ्गतात्-ज्ञानगुणटिद्धकत्वादनवरोधः- 

कारणत्वेन सद्रदोऽररोधस्तद्धि्ोऽनवरोधः, दििगादीनामनवरोधसम्मवेऽपि 
तत्सन्निकपीनवरोधो नन सम्भवतीत्यथैः । 

ज्ञानमास्नो लिङ्गं गुणलादिदयुक्तम् । नच ॒तन्मनःसन्निकपैवजिते 
तसिन्कथश्चिटुत्ुम्ईति । छोकषे स्यच संयुक्ते द्रव्य एव संयोगजसख 
गुणस्योसत्तरैनात् 1 “अन्यच्रसना अभूवं नादरोम्, अन्यघ्न- 
मना अभूवं नाभ्रौपम् ( बृह १।५।३) इति बृहदारण्यके 
श्रवणाच्च । ज्ञानं चाद्मगुणः “यस्मलक्षं सत्खपरसंवेचं तत् पएरथिव्यादि- 
गुणो यथा ङ्पादि) नचैवं ज्ञानं तद्धि प्रयक्ष॑॑सत्वमात्रसंवे॑ यथा 
सुखादि, तसादात्मगुणः, इल्यनुमानात् । तच्च सनिकर्ैजम् । सति 
सनकं भावादूसति चाभावात् ! यच्रात्मयुणो भवम् सननिकयेजं, तस्य 

सन्नकः कारणमिति किमु वक्तव्यम् । न॒ चैवमस्ि दिगादीनां क्ञानं 

लिङ्गम् ! न चा तेषु स्यु तख भावोऽस्य चामावः कचिदुषङभ्यते 
येन तानि सनिकपवत् कारणानि परिकस्प्येरन् । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
हि कारणत्वमवसीयते नान्वयमात्रात् न वा व्तिरेकरमात्रात् । अन्वय- 
व्यतिरेको च यशा सननिकये सम्भवतः न तथा दिगादिपु सम्भाव्येत 
तेपां नित्यखबिभुत्वाभ्यां सन्निधेरवभेनीयतयाऽन्वयसम्भवेऽपि व्यतिरेका- 
सम्भवात् । न्वं तदसम्भवेऽस्ि कथिदन्यः कारणलरावस्रायोपायः । 
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अतो मवति प्रतिपत्तिरास्ममनःसत्रिकपौदिभ्यो जायमानं ज्ञान न जातु 
दिगादिभ्यो जायत इति सिद्धं तक्कारणे स्निकरयो न दिगादिकिमिति 
भवः ॥ २३] 

भन्वाससममनःसश्निकयलर्हदिं कारणमुपसंख्यायतां नेन्दियमनःपति- 
कषैः १ तच्राह- 

^तद्थौगपयदिद्धत्वाच मनसः" | २४ ॥ 
नानवरोध इत्यनुवतेते । मनसः=अन्तःकरणस्य मनपसद्योगपय- 

टिङ्ञताच-हातायोगपयलिङ्गकलाच्च नानवरोधः सम्भवतीदय्ैः | 
ज्ञानायोगपयं मनसे लिद्धमिलुक्तम्। नच तज्ञानप्रयोजकमनःसतनि- 

कपौनभ्युपगमे कथश्चिटुपपदते। मनसो मध्यमपरिमाणलेन परल्यगासना 
घाणादिभिरिन्ियेश सधिकर्यसामान्यसावर्जनीयतय क्ञानायौगपय- 
सम्भवामावात्। ज्ञानायोगपचच् दृट् । न च चएव्याधातो युक्तः। अतो 
मन्तव्यम् असि तावन्पध्यसपरिमाणस्यापि मनसः प्र्यगामकारितोऽ- 
दषटदेतुकः सनिकैसामात्यव्यतिरिक्तः कथ्िदिद्ियमनःसन्निकैः 
प्रयक्षक्ञानकारणमिति भावः ॥ २४ ॥ 

जातः पूः पक्षः, सम्बति सिदधान्तयति-- 
“शप्रयक्षनिमिन्तत्वाचेच्धिधाश्रयोः 
सश्रिकषसय खराण्देन वचनम्” ॥ २५ ॥ 

एवाथेशचकारः सननिकपल प्रलक्षप्रमाणातिरिकप्रमाणनिमित्ततां वव. 
च्छिनति। ्रलक्षनिमित्तसाचपरयक्षममाणनिमित्ततादेवेन्ियार्थयोः सन्नि- 
कैसनदन्दियायैपननिकयैख खशब्देन=लवाचिशब्देन वचनैपरलक्षम, 
साणकारणत्तया कथनं वेदितव्यमिलर्थः । 

| इन्दियायैतनिकोहि प्रयक्षखासाधारणं निमित्तम्, आत्मनः सन्नि- 
पस्तु साधारण, प्माणमात्रं प्रति निमित्तलात् । किषुत्त प्रयक्षावमा- 
नोपमानशब्दानां निमित्तमालममनःसननिकषै, इन्द्िया्सचनिकरस भल- 
शेवेलताषारणं तत् । यचचसाधारणं तदेव लक्षणत्वेन वक्तव्यं लक्षय 
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मत्नव्यापकल्वात् न साधारणम् । अव्यापकलवादतिव्यापकलाच्वेति हि ठक्ष- 
णविदां खितिः। नच तामु वैनं भ्रयः! तस्मादिन्दिया्ैसचनिकर्ष- 
एवेह प्रद्यक्षकारणत्वात् छक्षणलेनोपादीयते नाद्ममनःसननिकर्षं इति समग्रं 
प्रयक्षलक्षणं नासमय्रमितिमावः ॥ २५ ॥ 

अतैव हेखन्तरमाह-- 
“सुस्तव्यासक्तमनसां च सक्षिकधनिमित्तत्वात्” ॥ २६ ॥ 

इन्दियाथैयोः सनिकषैसय खशब्देन वचनमित्यनुवर्ते। पूर्त हेल- 
न्तरमेतदिति भिन्क्रमेण चकारेण सूच्यते । दुप्तव्यासक्तमनसां युं 
गाढनिद्रां गतं सुप्त, विषयान्तरे ठयं व्यासक्तम् , इत्यं मूतं मनो येषां, 
ते तथा, तेषां घुप्तमनसां व्यासक्तमनसं च पुरुषाणां स्निकषेनि- 
मित्तलात्-तीनाभ्यां ध्वनिसपशौम्यां जायमानस्य श्रावणस्पाशैनप्रयक्षसे- 

न्द्िया्थसनिकधैनिमित्तकलानरेन्दरियाथैयोः सनिकर्षस् खरशब्देन वचन. 
मिद्य्थैः । 

यदा खखेष सुप्तमना न वाह्यं किश्चन बुध्यते नाभ्यन्तर, व्यासक्त- 
सनाश्च न बाह्य किञ्चन नानीते नाभ्यन्तरं, न वा तककर्दिविलिज्ञासते, 

तदाऽख दु्तमनसो व्यासकतमनसश्च यदाकासिकाभ्यां तीत्रधवनि- 

सपशौम्यां सहसा युिव्यासक्त्योविच्छेदे वाह्यविषयविषयं भरावणं स्पादौनं 

च प्रलक्षमुपजायते, न तत्रात्ममनःसनिक्ौ निमित्तं मवितुमहैति। तदानी 

कृन्ननापि विषयमजिक्ञसमानस्याख तत्तदिन्ियपदेशे ज्ञानप्रयोजकस- 

निकयैसम्यत्यथ त्या मनेरकलयामावात् । अपिच ! इन्द्िया्थस- 

निकः । तस्य तदानीं बादुपखितत्वात् । अतः स एव ठक्षणतवे- 

नोपादीयते नात्मसनःसन्निकषैः साधारणत्नादिति मावः ॥ २६ ॥ 

हेलन्तरं सयुचिनेति-- 

नतेश्चापदेरो ज्ञानविशेषाणाम् ॥ २७ ॥ 

इन्दरियाथयोः सनिकधैस्य खराब्देन ववनमिलनुनतैते । हेतो चः। 
यतो ज्ञानविरैषाणां -गन्धादिविषयाणां प्रयक्षज्ञानानां ते.-इन्दयरथ- 

१० 
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श्वोपदेशः=मवति व्यपदेः, तसादिन्दिया्थयोः सन्निकपैस्य खशब्देन 
वेचनमिदयथैः | 

गन्धादिषिषयाणि खलु प्रयक्षन्ञानानि धश्राणेन जिघ्रति, रसनया 
रसयति, चक्षुषा पश्यति, स्परनेन सप्रति, श्रोत्रेण शृणोति, गन्धज्ञानं 
रसज्ञानं रूयक्ञान स्पश्ञानं शव्दज्ञानम्' इति तत्तदिन्द्रयेखत्तद्विषयेश्च 
व्यपदिश्यन्ते | व्यपदेरश्च सर्वत्रासाधारणकारणमयुक्तो दष्टः, थथा साल्य- 
छूरः गोधूमाङ्करः । न साधारणकारणपरयुक्तः । तेल मवति प्रतिपत्तिनूनम् 
५इन्दरियाथैसन्निकषं एव प्रलक्षस्यासाधारणं निमित्तं॑नात्ममनःसचि- 
करैः” इति । तथाच सिद्धं तख प्रक्षन्ञानकारणत्वेन लक्षणत नाति 
कश्चिद्सामग्यलक्षणो दोष इति सावः ॥ २७ ॥ 

उक्तमर्थं सुखिरीकत पुनरारडते-- 
। “व्याहतत्वादहेतुः* ॥ २८ ॥ 
हेतुः=इन्द्िया्थसन्निकपैः प्रयक्ष्ञानकारणं न भवति, कुतः १ 

व्याहतत्वात् भत्मसनसोः सननिकषीमावे व्यादतशक्तिकलादियर्थः । 
तावद्धीन्द्िाथेसनिकषै ज्ञानुपजनयितुं कर्पते यावदस्य ज्ञानजनना 

नुकूला शक्तिन व्याहन्यते । तद्व्याघातश्चात्ममनसोः सत्निकषीमवे दष्टः 
असमवहितमनसां सत्यपि तिन् ज्ञानानुदयात् । अतो भवति विन्नं 
न॒जातु केवलमिन्दरियाथैसचिकषैः प्रलयक्ज्ञानकारणम् । अपिच ? 
आत्ममनसोः सिकर्षेण प्रत्यासन्नः । किसुक्तम् १ आत्मनो मनसा, 

मनसशचेन्धियरिन्द्ियाणान््थैः सचिकर्षः म्यक्षजञानकारणं नेन्दिया- 
थैसननिकषैमात्रम् । अनेनेदं भवति विस्पष्टम्-भातमनःसन्िकषैः, 

इन्दरियमनःसन्निकषैः, इन्दिया्थसनिकभेति भितये प्रलक्षन्ञानकारण- 
मिति 1 सवता चैक एवेन्दरियाथसनिकैः पलयक्ष्ञानकारणं लक्षणलेना- 
भिधीयते 1 तदयुक्तम् । अतोऽसममलनादनुपपनरं प्रलक्षछकषणमिति 
भावः ॥ २८ ॥ 

समाधत्त-- 

“नाथैविदोषपायल्यात्ः ॥ २९ ॥ 
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नन=यटुक्तं॑तत्रः कुतः १ यततोऽथैविरोपप्राचल्यात्-अर्थविरोषख 
इन्दिया्थतनिकरपस प्रायल्यात् प्राधान्यात् कारणलयुक्तमि्यर्थः । 

न खलवसाभिरार्ममनसोः सचिक्पैः प्रयक्षत्तानकारणं नाभ्युपग- 
स्यते । केवरुमिन्धियार्थतनिकर्पः प्रभानम् , भातमनःसनिकर्स्तमधान, 
प्रधान लक्षणत्ेनोपादेयं नप्रधानमिलयेतावन्मात्रणेन्धिया्थतत्निकषः 
परयक्षत्ञानकारणमास्यायते नास्ममनसोः सननिकपख कारणत्राभावामि- 
प्रायात् । जतो न कथिदोप इति भावः ॥ २९ ॥ 

एकया विधया प्रक्ष परीक्षितम् । अधुना विधान्तरेण परीक्षितं 
पर्वपक्षयति-- 

शश्रयक्षसनुसानमेकदेराग्रहणादुपलग्धेः” ॥ ३० ॥ 
परलक्षप्र्क्षं प्रमाणमनुमानस=मनुमानेमेव भवितुमदेति, कुतः १ 

एकटेशग्रहणात् =इन्धरियेः पदारथुकरदेयोपलम्मादुपठन्पेः=पदाथेपिलन्धे- 
रिदयथैः 

““इन्द्रियाथैसचिकर्त्पन्नं ज्ञानं पलयक्चम्” इलयुक्तम्। नचे- 
न्दियसन्निकेपैण पू पदार्थो गृह्यते । अपिच ? पदार्थकेदेशः, ततश्च 
पदाथैः । सोऽयं प्रकारोऽनुमानेऽपि समानः । तच्चापि पूर्वमिन्दियसनि- 
ण बहृचेकदेलो धूमो गृह्यते ततश्च वहिः। विक्त ?यथा हि पूव 

मिन्रियसन्निकर्थेण धूम उपकभ्यते, पश्चाद् धूमोपलम्मेन च वहिः, एवमि- 
द्ियसनिकर्पेण पूव पदा्थेकदेा उपरभ्यते पश्चात् पदार्थेकदेशोपलम्मेन 

च पदार्थः । किंवह्ना यथा ह्ययमिन्दियेण धूमं गृहीला वदिं प्रतिप- 
द्यते, तथेन्दियेण पार्थैकदेशं गृहीता पदार्थं प्रतिपद्यते । ययोश्चवं समानः 
मरतिपन्तिप्रकारः, न तयोः परस्परं भेदः शक्योऽश्युपगस्तु, तलखयोजकानु- 
पठ्व्पेः! अतो मन्तव्यमनुमानमेव प्रलक्षं न प्रमाणान्तरमिति भावः ॥ 

हदमच्न योध्यस्--यथाहि नैयायिकोऽवयवारभ्यसवयवानामवखा- 

विरोपमवयविनै परसाथसन्तं पदार्थं तावदातिष्ठते भ तथा पूर्वपक्षी 
मन्यते । तस्य हि नावयवी नाम कथित् परमार्थभूतः पदारथोऽवयवे 
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भ्योऽस्यथन्तरम् , अपिच ? परमार्थसततासवयवानामेव समूहः । अवय- 
वाश्च गन्धरसरूपस्पदीपरमाणवः खरूयतोऽतीन्दरियाः सन्तोऽपि परस्परं 
संहन्यमानाः भरदक्षयोग्यतामुपसम्पयन्ते । तसादिन्दरियसननिङृ्टानवौगमा- 
गवर्तिनः कतिप्रयावयवान् गृहीला जायमानाऽख समूहगोचरा वुद्धिरनु- 
मानसुपप्ते । नासि किञ्चिदूनुपपन्नमिति ॥ ३० ॥ 

संमाधत्ते- 

“न प्रलक्षेण यावत्तावद्प्युपलम्भात्" ॥ ३१ ॥ 
ननयदुक्तं त्न; कुतः १ प्रलक्षेणचप्रलयक्षममाणेन यावत्तावद्पि 

यावत्तावत्तोऽपि यस्य कस्यापि पदार्थदेशस्योपरम्भात्-उपरम्भाग्युपगमा- 
द्त्यथैः | 

“श्रयक्षमनुमानमेकदेदाग्रहणादुपरब्येः” इति वुवता स॒ 
वक्तव्यं यदि्भेकदेद्रहणमाश्रीयते तत्कि परलक्षम्, आहोखिदनुमानम् ?। 
न तावदयुमानमाशयितुं शक्यम् । अनवाप्त: । परलयक्षमिति चेत् 
तदा “प्रयक्षमनुमानम्ः इति प्रतिज्ञाव्याधातः ! पदर्भिकदेशविषयस् 
मलक्षस्ास्युपगमात्। किखुक्तम् १ ̂एकदेशयहणादुपरुन्धेः५ इत्यत्र हेतो 
यावदेकदेशभूतस्ा्थनातस्य ग्रहणमिष्यते ताबद्पि प्रलक्षेणेव वक्तव्यम् । 
अन्यथेकदेशरहणामविनानुमानानुद्यात् ¡ अनुमानान्तरेण च तद्रहणेऽनव- 
खापातात् ! तथाच तावततोऽथनात्तख प्रलक्षेण महणात् शप्रदयक्चम- 
मानम्” इति प्रतिज्ञा खप्रयक्तेन हेतुनैव व्याहता । तद्दणस प्रक्ष 
णानभ्युपगमे तु प्रमाणान्तरख तत्रानुपपततरसिद्धो हेतुः । सेयसुमयथा- 
पाशा रजुः ! किश्च प्रयक्षपूरवकमनुमान, भ्रयक्षच्च न प्रलक्परवकम् । 
भकारदनुमानं “वहिमान् पर्वतः” इति, प्रयक्षं चन प्रकाखत् “वहिर- 
यम्” इति । श्रिकारविषयं किछानुमानै, भलयक्षं तु वसमानविषयमिति 
भमाणदृ्टः खड प्रयक्षानुमानयोर्भेदो न शक्यः कथच्चितप्रत्याख्यातुम्। 
अतो सन्तव्यं न तावदनुमानसेव भ्लक्ष्, अपिच प्रमाणान्तरमिति 
भवेः ॥३१॥ 
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पूथैपक्षिभाषया पर्वतः समाहितः, सम्प्रति खमापवा समाधतछ- 
मानाह-- 

^नचैकदेदो पलन्धिरवयविसद्वावात्" ॥ ३२॥ 
प्यर्श्ो भिचक्रमः । एकदेशोपलव्धिश्चदन्ियसविकर्देकदेश- 

स्योपरब्धिरपि नन घते, कुत; १ अवयविसद्धावाद्-तत्सहचरितस्या- 
वयविनोऽपि सनिकृप्यमाणस्य तदानीं सद्ावादिलथैः | 

यसिब्ेकदेशे हीन्दियसन्निकर्यो विते त्र चेद्वयवी न खात् 
खात् तदा तेन तद्ग्रहणम्, एकदेशमाघस्य च महणम्। न चायं तत्र न 
विद्यते ! निलेनावयवावयविभावसम्बन्धेन तत्सद्धावसख्याभ्युपगमात्। तथा 
्ेकदेशवत् तेनापीन्द्ियसननिकरपो वक्तव्यः । नद्येककिन् देदो सतिङृ्य- 
माणे तत्सहचरितोऽवयवी न सनि्रप्यत इति युज्यते तेन च यथेकयेशच ` 
उपलभ्यते तथाऽयव्यप्युपभ्यत इति हसताऽऽखेयम् । महदनेकद्रवय- 
रूपाणाुपलन्धिकारणानां देशवत् देदिन्यपि तसिन्. विमानात् । 
अतो यदुक्तम् “इन्दियसतरिकरयेणेकदेश उपलभ्यते न ॒चेकदेरी" 
इति, तत् साहसमा्रम् ॥ 

किश्च कश्चायमेकदेशः १ एकशासौ देरशययेकदेदाः, देग्याधार 
इति चेत्, तदा नूनं निगृहीतो भवान् । माधार्याेथसरपि- 

क्षत्नात् । नच तेऽस्ति कथिद्षयवीति कलायमाधारः खात् । देशे 
माग इति चेत् तदा वक्तव्यं कख भागः अवयवानाुताव्यविनः १ । 
न तावद्वयवानामिति चारुमापणम् । तेषां निमौगत्वाभ्युपगमात् । 
अवयविनश्ेत् त दाऽवयवव्यतिरिक्तो नासि कश्चिद्वयवीति व्याहतम् । 
अङ् ! एतदपि समाधत्व कथमेकदेरेनासन्तं॒देरिनमनुमिमीपे । 

नहि भवान् सयुदायिव्यतिरिक्तं समुदायं प्रतिपद्यते । चासन् 

समुदायोऽनुमातुं शक्यः । अ्वाग्भागेन चेत्  परभागानुमानम् तदा 

वक्तव्यं बहिधूमयोरिव परमागावीगूभागयोः सम्बन्धः मलयक्षेण गृहीतो 

न वा गृहीत इति । गृदीतशचेत् १ कथमनुमानम् । रमयस् मत्यक्षवात्। न 
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गृहीतशचेत् ?`अथुक्तमनुमानम् । परस्परागृहीतसम्बन्धयेोरेकख अरहणेनापर्- 

खाुमानासम्भवात् । नापि ५अर्वीगूभागोऽयं परभागवान् इति युक्त- 

मनुमानम् । अवीमूभागस परभागवत््वामावात् । अवीगूमागपरमागयेोश्च 

धर्मपिमावानुपपत्तेः ुतरामनुमानानुपपत्तिः । अतो मन्तव्यमसति कश्चि" 

द्वयवव्यतिरिक्तोऽवयवी यस्ताबदेकदेशग्रहणवदिन्दरियसनिकर्ेणेव गृहते । 

तथाच तेनकदेयोपरुन्धिरनुपपच्ना, तदनुपपत्तौ च ^प्रयक्षमनुमानं न 

प्रमाणान्तरम्" इति युतरामनुपपन्रमिति भावः ॥ ३२ ॥ 

'अवयविसद्भावात्? इदयुक्तं, तदसदमानः शङते-- 

“साध्यत्वादवयविनि सन्दे" ॥ ३२ ॥ 
अवयविनि-भवगवद्रव्यव्यतिरिकतेऽवयविद्रव्ये सन्देह्-=संशयो विदयते, 

कुतः ? साध्यलात्-रं परति साधनीयल्नात्, परं प्रलसिद्धलेन विपरति- 
पत्तिविषयत्वादियथैः । 

अवयविनि सिद्धे दि ५भवयविसद्धावात्, इति देतुस्यन्यसितु 
पार्यते । नचाययनेभ्यो व्यतिरिक्तोऽवयवी कथ्िददयापि सिष्यति । भवानेवा- 

सिकोरिकः पृष्ठो व्याचष्टां किमयमवयवेषु वतैमानोऽवयवी प्रत्यवयवं 

काव्येन वैते, अथयेकदेरेनेति । न तावत् कातस्यैनेति वनुं डक्यम्। 
उअवयवान्तरवैयथ्यप्रसङ्कात् । नि रेपैरययैः किञ्चनावयविनः क्रियन्ते| 
परलक्षश्चायमवयवी ! नच तत्पमयोनके महत्वानेकदरव्यतव प्रत्यवयवं स इति 
तद्मलक्षं न खात् । विनाशी चावयवी । नच प्र्यवयवसस्त्यवयवविभागं इति 

तद्धेतुकं बिना नेयात् । नच शृङ्गे सनकाय्यै दयते ! नवा केनचिन्मन्यते। 
भवयं प्यते चायविनि श्रङ्केऽपि सलनकाय्यै स्यात् । अथैकदेरोनेति 
चेत् १ न युक्तं माप्यते। असम्भवात् । नद्यस कारणव्यतिरेकेणान्ये केचनाव 
यवा विदन्ते येनायमेकैकशः प्रत्यवयवं वर्तेत । नापि तत्कल्पनं श्रेयः । 
तननाप्यवयवान्तरकर्पनायामनवखाम्रसङ्गात् । मूखक्षयकरी चानवखा 

नाभ्युपगन्तुमही । तस्मात् सिद्धं नासि कथिद्वयवेभ्यौ व्यतिरिक्तो" 
ऽवृयवीति युक्ता परं प्रत्यसिद्धलाद् विप्रतिपत्तिलतश्च तत्न संशय 
इति मावः ॥ ३३ ॥ 
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समाघत्त- | 

"“सवौग्महणमवयन्यसिद्धः" ॥ ३४ ॥ 
अवयव्यसिद्धे-भवयतेम्यो व्यतिरिक्तस्ावयविनोऽसिद्धेः सर्वोप्रणं= 

द्रव्यादीनां सर्वेपामप्रचक्ं प्रसग्येतेतयथैः । 

सैः ख॒ द्रवयगुणकमौदयः पदार्थ इन्द्गृहमाणा उपठभ्यनते, 
यथेयं भूरिद तोयमिदं तेज इति दउव्यग्रहणम् , नीकः शुष्को रोदित- 

इति गुणग्रहणम् › पचति खादति चरतीति कर्मग्रहणम्, असि भवति 
घटः पर इति परापरसामान्यप्रहणमिति । चेदृवयवेभ्योऽथौन्तरं कधिद्व- 
यवी न खात् , अपि च त्त्सयुदायमेव तमम्युपेयात् तद्ाऽवयवानाम- 

तीन्दियत्वात् तत्सयुदायात्मकाः द्रव्यादयो न जातु गृहयरन्। नदयग्रहयमणेषु 

समुदायिषु तत्सषुदायःकचिदयते। सोऽयमवयव्यसिद्धः सवौगरहणपरसङ्गः। 

नच वृ्तिविकस्पोऽध्युपपद्यते । का्स्यकदेशामिधानयोरेकसिन्नवयनिन्यस- 

म्भवात् । कात्सयैमिति छनेकखशेपताभिधानम् , एकदेश इति चानेक 

सति कसचिदभिधानम् । नयैकसिन्रयविनि ते सम्भवतः । कथं तर 

कोऽवयव्यनेकरेप्ववयवेपु वैते १। आश्रयाधितमावेन समवायेन । क- 

आश्रयः कश्चाधितः ? । यस्य यतोऽनवत्रात्मलामानुपपत्तिः स आश्वयोऽ- 

वयवाः, यख चानुपपत्तिः स आश्रितोऽवयवी | लद्यवयवेभ्योऽन्यत्रावयवी 

क्चिदात्मानं ठमते। सोऽयमाश्रयाधितमावः सव्वन्धः समवायः } तेन 

हि तत ससुदितावयवेषु वरैमानोऽयवी न कश्चिदोपमावहति । तस्मात् 

पद्यामोऽस्ति तावद्वयवेभ्योऽथौन्तरभूतोऽव्रयवी केथिदिलनुपपना विप्र 

तिपत्िः, तदनुपयत्तौ च इुतरामनुपपननः संशय इति मावः ॥ ३४ ॥ 

नलु कथं पुनरवगम्यते ५असितावद्वयेभ्योऽधीन्तरभूतोऽवयनी 

कथित् इति ? तन्राह- 

“धारणाक्षणोपपत्तेशच ॥ ३५ ॥ 

अथौन्तरभूोऽवयवीति चार्थः । धारणाक्ैणोपपततेः-धारणं चाकपैणं 
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च्, ते धारणाकर्षणे, तयोरुपपत्तिः सद्धतिस्ततोऽवगम्यतेऽसितावदवयवे- 
स्योऽथीन्तरभूतोऽयवीदय्थैः | 

एकेदेशग्रहणसाहच्यै सति यदवययिनो देदान्तरपापिप्रतिपेधरन, कि- 
सुतं १ यदाऽयमवयविन एकदेशं गृहाति, तदैकदेद्रहणिन सहावयगि- 
नमपि गृहातिः तेन च ग्रहणेन यद्वयविनो देशान्तरप्राप्तिनिवारणं तद् 
धारणम् । एकदेरगरणसाहचर्य्यै सति यद्षयविनो देशान्तप्रापणं, 
किुक्तं १ यदाऽयमवयविन एकदे गृहाति, तेदेकदेरम्ररणेन सदाब- 
यविनेमपि गृह्णाति, तेन च प्रहणेन यद्वयविनो देान्तरप्राप्तिम्पादनं 
तदाकषैणम् । न चैते धारणाकर्षणे कचिद्वयविनोऽन्यघर निखयेऽनय- 
वमात्र वा कथश्चित् सङच्छेते । विज्ञानाकाशयोः प्रमाणो चाद्दीनात् । 
नदि यद् यत्र न दृद्यते तत् तत्रोपपद्यत इति सम्भवति । दृश्येते च ते 
गोषटादौ सर्वत्र सवैः । अतो भवद्नुमानं “योऽग्रं परमाणुसमूहमावेन 
विवादाध्यासिततो गोधरादिर्वयवी इश्यते नासरावनवयवी भवितुमर्हति, 
धारणाकणानुपपत्िप्रसन्नात् , योयोऽनवयव तच धारणाकर्थणे न भवतः 
यथा विज्ञानादौ, नचायं गोषटादिखथा, तस्माच्ानवयवी” इति । तथा 
नच सिद्धमथौन्तरं खस्ववयतेभ्योऽवयवीति भावः ॥ ३५ ॥ 

आदङ्कय निराच्े- 

“सनावनवद्ररणमिति चेन्नातीन्दरियत्वादणूनाम्"२६॥ 
सेनावनतत्यथा मनुष्ेभ्योऽन्ान्तरभूतायाः सेनायाः वृके्योऽनथ- 

न्तरभूतस्य च वनस्य “सेनेये, वनमिदम्, इति मवति प्रण, तथा ग्रह 
णसू=भवयवेम्योऽनथौन्तरमूतस्यापि गोघटादेरवयविनो 'गोरियं घटोऽ 
यम्” इति अहं भवितुमरहतीत्ति चेत्-यदि शद्धसे तिं न~न श- 
खः छतः { अणूनामू-मवयवानां परमाणूनामतीन्दियलात्-ई- 
न्बिगोचरतामतीत्य वतैमानत्वात् तारम् बुद्यनुखततेरिय्थः । 

न ख मनुष्याः वृक्षाश्चातीन्दरियाः, दृरादगृह्माणषथक्तेषु तेषु 
सेनालुद्धिः बनदद्धिशवोदेतुमईैति। परमाणवश्चातीन्दियाः, कथं तत्सयुदायेषु 
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गोधगदिबुद्धिरुदीयात् } नहि सञुदायिनामतीन्दरियते सयुदायः कचि. 
न्दियिको द्यते येनात्रापि कस्येत | न चादृश्यपरमाणुसमुदायाद् च्य 
परमाणुसदाय उत्पद्यते, तत्र चैषा मवति गोधटादिवुदधिरन्दियिकीति 
साध्वी कलना । अच्ययस हद्यानुपादानलात्। अन्यथा बष्चुहष्मादिस- 
न्ततेरपि दृ्यतपरसङ्गात् । नचातितप्षतेखादौ कथमदरयद्हनसन्ततेरथ- 
दहनोत्पत्तिरिति युक्तं भाषणम् । तत्र तदन्तःपातिभिरैश्यदहनावयवैः 
स्थूरुदहनोसततेरभ्युपगमात् । नचाद््येन वअणुकेन कथं ददयत्रसरेणो- 
रुलत्तिरिति सम्यगुद्धावनमू । यतो वेयं न भवन्त इव इद्यत्वमद्द्यतवं वा 
क्यचित्छभावादाचक््मदे किन्तु महत्वानेकद्रनयल्ादिकारणसमुदाय- 
वतो इदयल तद्विपरीतस्य चादद्यलं सङ्गिरामहे । तथाच असरेणोरमहः 
त्वादिकारणवत््ाद् दद्यलयं न अणुक तदभावात् । न्यत् भावत 
मतेऽपि कथञ्चिदुपपद्यते । परमाणौ मह्वानभ्ुपगमात् । अतो 
मन्तव्यमसि तावद्वयवेभ्योऽथौन्तरभूतोऽवयवी, यद्रोचरे प्रयक्षमिति 
भावः ॥ ३६ ॥ 

परीतं म्षम् । इदानीं कमपराप्मुमानं परीत पक्षयति-- 

(सोधोपघातसादृद्येभ्यो व्यभिचारा- 
दूनुमानमपरमाणम्' ॥ ३७ ॥ 

अनुसानम्-अनुमानलेनामिमतमपमाणंनमाणं न मवति, तः ? 

रोभोपातसाद््येभ्यः=खन्दमानायाः न्याः पूरणतादितुः प्रतिबन्धो 

रोधः, तेनात्र पाथा पूर्णा नदी ठष्षयते, पिषीलिकानीडोपद्रव उप् 
घातः, तेनात्र पिीलिकाण्डसघ्ारो उ्षयते, मयु्न्दपुरमशब्दयोः 
समानप्रययकरतलं खाद्यं, तेनात्न॒मयूरशब्दसदशः पुष्यो 

लश्यते, रोषश्ोपधातश्च सा्रयं च, तेभ्यो गृह्यमाणेभ्यो जायमानेषु 

भूतमनिष्यद्वसैमानविषयेष्वनुमानजञनेषु व्यमिचारात्=प्रामाण्यव्यमिचाः 

रात् प्रामाप्यामावादिल्यथैः । 

(तपूव ज्ञानमञ्चमानम् ( न्या १।१।५) इटक्तम्] 
† ११ 
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चेदेतत् प्रमाणं खात्, न जातु प्रामाण्यं ्मिचरेत् । व्यभिचरति च तत् 
सर्वदा प्रामाप्यमू् । तद्यथा वपौदिव कुत्थिद् रोधात् पणौ नदी 
परतो यद् “अवा्षीडुपरिष्टाद् देवः इति भूतबृ्िविपयमनुमा- 
नन्नानेमुययते, तत्रानुमानत्वमस्ि प्रामाण्यं नास्ति, कसाचिन्रीडोपद्रवा- 
जायमानं पिपीलिकाण्डसश्चारमवलोकयतो यद् “वर्पिष्यति देवः” 
इति भविप्यदुवृष्टिविपयमनुमानन्ञानञुपजायते, तत्रानुमानलमस्ि प्रामाण्यं 

नालति, मयूरशव्दमिव राव्द्माकर्णयतो यद् “वपति देवः” इति 
वतैमानवृष्टिविषयमनुमानक्ञानं सज्ञायते, तत्रानुमानत्वमसि नासिच 
भमाण्यमिति । तदव्यमिचारद्रैनाच भवति विक्ञानमप्रमाणं नूनमनुमान- 
मिति मावः ॥ 

तश्च भूतमविष्यदूवतमानविपयं किमप्यनुमानं न प्रमाणमिति प्रद- 
भेयितुं यथाक्रममुदाहरणत्रयम् । नदीपूरमयूरवाशिते रोषवतः; पिषी- 
रिकरोण्डसश्चारः का्यैकारणमावदुच्या वपौनुमाने पूवैवतः, तददुच्या 
चालुमाने सामान्यतोदृष्टस्योदाहरणमिति वाचस्पतिमिभाः। 
लक्षणसूर्चोक्तस्य पूर्ववदादेरनुमानत्रयख क्रमेणोदाहरणत्रयमिति चिश्व- 
नाथ इति विवेकः ॥ ३७ ॥ 

सिद्धास्तयति-- 
शिकदेशत्राससादरयेभ्योऽथौन्तरभावात्” ॥ ३८ ॥ 
न=यदुक्तं तत; कुत; ? एकदेरात्राससाद्दयेभ्यः=विरिष्टस्य नदी- 

पूरेकदे शाः पूरमातरम्, नीडोपद्रवः चासः, तेनात्र पिषीरलिकाण्डस- 
श्वरो रक्ष्यते, सादरं पूर्ववत्, एभ्यो गृद्यमाणेभ्यो जायमानानां 
ज्ञानानामथौन्तरमावात्=मनुमानतो भिन्नपदाथैत्वात् भननुमानल्वादिति 
यावदिलयथैः | 

न खट नदीपूरमा््र भूतंृष्टिविषयस्यानुमानज्ञानसख खिङ्कम् , अपिच! 
यत्न बहुतरफेनफरपणकाष्टादिनाऽख्ङकतं ूर्वोदकविरिष्टं वर्षोद्कं तीत्रेण 
वेगेन प्रवहतुप॑रम्यते स नयाः पूरो छिङ्गम्। एवं पिपीठिकाण्डसन्नर- 
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णमात्रसपि सनिष्यदृदृष्टिविषयस्यानुमानज्ञानख न ठिद्गम्, अपिच्र १ 
उपद्रवमन्तरेणावित्रस्तानां भूयसीनां पिपीलिकानां भूयस्सु खानेषु भूयस्ते 
साण्डमूरध्वसश्चरणम् । तथा मयूशव्दसद्शः शब्दोऽपि वतैमानवृष्टिवि- 
पयस्यानुमानक्ञानख न लि्चम्, अपिच? मयूराब्दः। तथाच केवङन- 
दीपूरादिभ्यो गृष्यमाणेभ्यो जायमानेषु ज्ञनेप्येङ्धिकलेनानुमागत्नामावात् 
प्रामाण्यन्यभिचारो न दोपः! इद तावद् वक्तव्यम् £ व्यभिचारेण हेतुनाऽ- 
नुमानमाच्खाप्रामाण्यं साध्यते किंवा मूतभविष्यद्वतमानवृष्टिविषयसा- 
लुमानविकोपस्येति। अनुमानमाघ्रख चेत्¶ तर्हि किमप्यनुमानमप्रमाणं न 
सखात्। अप्रामाण्यसाधकस्यानुमानख सर्वान्तःपातितेन खयमप्रमाणत्वात् | 
अनुमानविरेपख चेत् १ दत्तोत्तरमेतत् । तत्रलेङ्गिकलेनाननुमानतया 
प्रामाप्यव्यभिचारस्येष्टलात् । अतः सिद्धं भूतमविष्यदूवतमाननिपयं 
सर्वमनुमान प्रमाणं न जाचप्रमाणमिति भावः ॥ ३८ ॥ 

नयु भूतभविष्यद्वतैसानविपयं स्ैमनुमानं प्रमाणमित्युक्तं, काल- 
सेवापिद्धेरिति पूर्वक्षयन् पै तावद् वसैमानकारामावं साधयति-- ` 

“र्तेमानाभाव; पततः पतितपतितव्यकारोपपन्ते;*॥३९॥ 
वसमानामावः््यतैमानः काठो नासि, कुतः ? परततः=वृन्तात् 

भ्रच्युतसख फलस भूमिं प्रत्यासीदतः पतितपतितव्यकाटोपपततेः=पतिततकाः 
ठपतितव्यकाल्योयोपपन्नत्रादियथैः । . ध 

यदा हि वृन्तासच्युतं फं भूमि प्रयासीदति तद् तसं दवाव 

ध्वानाबुपरभ्येत्ते पत्तितोऽध्वा पतितच्योऽध्वा च । तच" यदै 
किस्त १ फठमवधि कत्वा यावदृकृनतं योऽष्वा स पतितोऽध्वा, 
तत्संयुक्तः काठः पतितकारः ““अतीतकालः इति याद् व्यपदिश्यते । 
यश्ाधसात् किसुक्त १ फठमारभ्य भूमिपथ्येन्तो यावानध्वा स प्रति- 
तन्योऽध्वा, तस्संयुक्तः काठः पतितव्यकाठः “अनागतकाल 
इति यावद् व्यवहियते । तौ चैतौ काठो खामिव्यक्तिदैतुभूताध्वोपलम्भेनः 
ततसंयोगादुपपयेवातामपि, नच “वतमानः कारुलावत्कथन्रिदुपपद्वते 
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नदयेतदध्वद्यव्यतिरिकतस्तृतीयोऽध्वा कथिद् विद्यते य्संयोगाद् वतमानः 

क्राठोऽष्युपपययेत । उपपत्तिमन्तरा च न तदम्युपगमो युक्तः । तस्मा- 
दवगम्यते नासि वतमानः कार इति भावः ॥ २९ ॥ 

समाधत्त- 

“तयोरप्यभावो वतैमानाभावे तदपेक्षत्वात्" ॥ ४० ॥ 
 वतैसानामावेनवतैमानकाङसत््वे तयोरपि=भतीतानागत्तकाल्योरप्य- 
मावः=असत्वै प्रसज्येत, कुतः १ तदपक्षलात्-तस्िद्यधीनसिद्धिक- 
त्वादिल्थैः | 

चेत् कथिद् वतैमानः कारो न स्यात् तदाऽतीतानागतौ काछावपि 
न स्याताम् । तस्ि्यधीनसिद्धिको हि तो । किसुक्त १ यत्तावद् य- 
ल्िद्धीनसिद्धिकं, न तत् तद्भावे भवतीति नियमः । अतीतानागतौ 
कलावपि वतैमानध्वेसम्रागमावम्रतियोगितया वतैमानसि्यधीनसिद्धिको, 
अतो न तद्भावे मवितुमहैतः । भवतश्ेताविलयभ्युपेयते । तेनं भवति 
भतिपत्तिरसि खट तद्व्यतिरिक्तो वतमानः काठ इति किं बहुना- 
चेद् गन्तव्योऽध्वां कचिद्. विरिष्टकाराभिव्यक्तिहेतुरभ्युपगम्येत तदा 
वर्तमानकाछामावोऽपि सङ्गच्छेत ! न चेष तदभिव्यक्तिहेतुरभ्युपगन्तुं 
शक्यते । तख सवैदाऽविरोषेण विरिष्टकाखामिव्यक्तिदेतुत्वाम्भवात् । 
किः तर्हि १ क्रिया । साचापृततत्, पतति, पतिष्यति चेति तरिविधा प्र 
सिद्धा । तत्सम्बन्धात् कालेनापि तरिनिधेनैव भवितव्यम् । निमित्त त्रे- 
विष्ये नेमित्तिकतैनिध्यस्याप्यौचित्यात् । अतो मन्तव्यमसि तावत् 
पतितेकार्पतितव्यकराङतो व्यतिरिक्त्तन्सध्यवतीं तृतीयः कथित् 
पततीति द्रव्यक्रिया्म्बन्धविरिष्टो वतमानः कार इति मावः ॥ ४० ॥ 

नलु तदा हि वतमानः काठः सिध्येत्, चेद्तीतानागतौ कालो 
“ध्तेमानध्वंसप्रतियोगित्वमतीतत्य, वतैमानप्रागमावभरतियोगित्वमनागत- 
त्वम् इति वतैमानकाखयिकषो सध्येताय् 1 न च तौ तदपेक्ष सिध्यतः, 
अपि च ? “भनागतनिष्ठध्यसप्रतियोगिलमतीतल्वम् अतीतनिष्ठमा- 
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गमवप्रत्तियोगिलमनागतचम्ः इति परस्परपिक्षौ । तस्मान्न तसिद्धिः १ ` 
तच्राद- 

शनातीतानागतयोरितरेतरपिश्षा सिद्धि ॥ ४१॥ 
भतीतानागतयोः-मूतक्राललमतीतलवं, भविप्यक्राठत्वमनागतलं, 

तयोरत्ीतानागतकाख्योपित्तरेतरपिक्षा=भन्योऽन्यहेतुका सिद्धिः=निषत्त 
मैन सम्भवतीदय्थैः | 

सिद्धं वल दि वस्लन्तरं साधयति । यच्च खयमेव न सिध्यति तत् 
कथमपरं साधयेत् । अनागत्तसिद्धितः पुरसादतीतः काठोऽतीतसिद्धितः 
भराक् चानागतः कालोऽपि न जातु सिद्धो विद्यते । तयोः सिद्धत्वामवेन 
च परस्परतिदधौ हेतुलासम्भवात् परस्परयक्षा सिद्धिं सम्भवति । तद्स- 
स्मवे च सुतरां वतेमानामावसिद्धिः । किमुक्त ? प्रस्परयेक्षासिद्धौ रि 
वसैमानामवो वक्तवयः। सा च न सम्भवति । परस्पराश्रयभसङ्कत्। अतो 
मिश्येतव्यं वियते तवत् तद्व्यतिरिक्तः कथिद् वरैसानः कालो, द्पेकषा 
तत्तिद्धिरितिमावः ॥ ९१ ॥ 

नलु मा मूदतीतानागतयोरितरेतरापे्षा सिद्धिः, वतैमानपिक्षाऽपि वं 
युज्यते, तद्भावाद् १ तच्राह-- 
` धवसैमानाभावे सवीग्रहणं प्रयक्षा्चपपत्तेः? ॥ ४२॥ 

वरमानाभवेनवपीमानासत्े सवीग्रह्ण=्ेषां पदाथीनां केनापि . 
प्रमाणेन अरदणं जञानं न श्यात्, कुतः ? मरलक्षानुपपततेः=तर्वप्रमाणमूरख 
प्रलक्षखेवानुपपततरिल्यथैः । 

यामि खलनुमानादीनि प्रमाणान्याखीयन्ते । नच तान्यन्तरेण प्र- 
ल्क्षयुपपधन्ते । तेयां प्रलक्षपूर्वकत्वेन तदुपपत््यनुपपत्तिभ्यासुपपन्नानुपप- 
तरतनियमात् । प्लक्षश्च वतैमानाधारं न च वततमानामावे कथच्चिदुपप- 
तमति । तदनुपपत्तौ च सर्वप्रमाणानुपपत्गरीहकान्तरामावात् कस्यापि 
अहं न खात् । किथु्तः  यततावकाध्यै तत् सवै वतेमानाधारं दषं 

यथा क्षीरं, काय्यै च प्रयक्षम्, अतस्ेनापि वतेमानाधारेण भवितयम् । 
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नच वतमानः कालोऽभ्युपगस्यते । तदभ्युपगमाभवे च तदनाधारं 
प्रभोति । अनाधारं च तन्नासलीति प्रलक्षानुपपत्तिः । तदनुपपततेश्च सर्व- 
प्रमाणानुपपत्तिः । सर्वेषा प्क्षमूककल्वात् । नदि मूढानुपपत्तो तन्भूलकं 
किच्चिदुप्पवते । सर्वप्रमाणानुपपत्तो च न किश्चिद्पि गृह्येते । नहि 
आहकाभावे कलापि ग्रहणं युज्यते । मवति च भूतभविप्यद्तेमानानां 
स्वेषां पदाथीनां ग्रहणम् । अतः पदयामोऽसि तावदतीतानागताभ्यां 
व्यतिरिक्तः क्रियामा्नवयङ्गयो वतमानः काठ इति भावः ॥ ४२] 

नयु तदा हि वतमानः काछोऽतीतानागताभ्यां व्यतिरिक्तः सिध्येत् 
चत् पूवै कालस्यातीतानागतल्राभ्यां अहणं खात्, तच न सम्भवति, 
तस्य नियतेन वतैमानतसम्मवेऽप्यतीनानागतत्वासम्मवात् ? तच्ाद-- 

“क्तताकतैब्यतो पपत्तेस्तू भयथा ग्रहणम्" ॥ ४६ ॥ 
५तु» शब्देन खर्ूप्तः कृतताकर्वव्यतोपपत्ति वारयति । कारखेति 

प्रकरणाहम्यते । उभयथाग्रहणं-काठख निलयतेऽप्यतीतानागतल्वाम्यां 
ग्रहणं सम्भवति, कुतः १ कतताकतेव्यतोपपततः=व्यज्ञकेन कर्मणा तख 
छृत्रताकतेव्यतयोरतीतानागत्त्वयोरुपपत्तेरुपपचमानलादिथैः। 

यद्यपि काठख नित्यत्ात् खरूपतोऽतीतानागततवे नोपपचेते तथा- 
प्युपायिभूतस्य कर्मणः क्षणिकत्तया नच ते ततसम्बन्धतोऽशक्योपपादे । 
किस्त १ भियाव्यज्गचस्तावत्काङ इति सर्वतत्रसिद्धान्तः । रिया च 
प्रतिक्षणमपवगैवती इता कर्तव्या क्रियमाणा चेति त्रेधा बिमज्यते । ्तसा- 
देषा विभागे च तदृवयङ्गयः कालोऽपि बेधा विभक्तव्यः ! तत्र कृतया 
क्रियया व्यङ्गयः कालो “अतीतः” कतैव्यया क्रियया व्यङ्गवः कालो 
“अनागतः” क्रियमाणया क्रियया वङ्गः काटो “वर्तमानः 
इति।त्तथाचोपाधि पुरस्छृलय तस्यातीतानागतत्वाभ्यां महणसम्भवाद्तीता- 
नागतव्यतिरिक्तेतया वतेमानसखापि सिद्धेः सिद्धमस्ति खड भूतो भविष्यन् 
नतैमात् इति "अकाय यद्विषयमनुमानं प्रमाणमिति भावः ॥४३॥ 

५ 
[न ५ 
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अतुमानं परीक्षितम्, ददानीष्ुपमानं परीक्षमाणः पूरवपक्षयति-- 

“अयन्तपरायैकदेदासाधम्धादुपमानासिद्धिः" ॥ ४४ ॥ 
सयन्तपरयेकदेशमाधर््यत्=दन्रन्तेशरूयमाणतया साधम्यपदं भ्रले- 

कममिसम्बध्यते, तद्गतयावदुधर्मव्मल्न्तसाधम्यम् , तद्भिततवे सत्ति 
तद्टतभूयोधर्मवचं प्रायसाधर्म्यम् , तद्धिवले सति तद्रतयकि्िदधरम- 
वत्वमेकदेशसाधस्य॑म्, तसादेतसात्साधम्यत्रयादुषमानासिद्धिः्=उपमान- 
प्रमाणस्योयत्तिमै सम्भवतीत्य्थैः । 

यदुक्तं “प्रसिडसाधम्यीत् साध्यसाधनशुपमानम्" (न्या 
१।१1६) इति । तदयुक्तम् । साधम्यैपदेना्यन्तसाधरम्यपायसाधर््यैकदेदसा- 
धर्म्यनिवक्षायामुपमानासिदधेः । नह्ययन्तसाधम्यौत् प्रायसाधम्यादेकदेशतसा- 
धम्यौद् वा कचिटुपमानं सिध्यति । सिध्येत् चेत् तदा गवा गौः अनुडहा 
महिषः सथैपेण च मेरुरषयुपमीयेत। न चेवमुपमीयते । किसुक्तम्? अथै- 
साधकलादुपमानं तावत् भरमाणम् | अर्थ्ाधकलं च सापर्म्यवात् । 
तत्र वक्तव्यं कीट्शौ ततसाधम्यै विवक्षितम् १ आल्यन्तिकं वा, प्रायिकं वा, 
एेकदेशिकं वा, १। प्रथमे यथा गौ्तथा गौः, द्वितीये यथाऽनड़नू तथा 
महिषः, अनले यथा स्ैपसथा मेररिदयुपमानयुत्मयेत । गवि गोरघ्यन्त- 
साधम्धैख, महियिऽनडदः प्रायसाधम्यैख, मेरौ च सथैपैकदेशसाध्म्यख 
विद्यमानात् । नच तत् तथोच्यते । तस्मात् भवति प्रतिपत्तिरथा- 
साधकलाद्प्रमाणं नूनमुपमानमिति भावः ॥ ४४ ॥ 

समाधत्त- 

"भरसिद्धसाधस्यीदुपमानसिद्धेयैथो- 
त्दोषालुपपत्तिः ॥ ४५ ॥ 

भरसिद्धसाधम्यात्~प्रसिद्धस पूर प्रमितस्य गवादेयेत्साधम्यं तन्मात्रा- 
दपमानसिद्धेः-उपमानक्ञानोयतेर्ययोक्तदोपानुपपत्तिः=यथोक्तदोषो नोपप- 

त इल्यर्थः | 
न वयेमयन्तादिसाधम्यदुपमानपिद्धिं निगदामो येनोक्तदोप उपप- 
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येत, अपिच ? प्रसिद्धसाधम्यात् । तच कचिदाघ्यन्तिकं कचिस्ापिकं 
कचिदैकदेशिकरमिति प्रकरणादध्यवसीयते, न नियमेन विध्यते | किसुर्तः? 
परकरणाचे्षं हि वाक्यं खा प्रतिपादयति न केवलम् । अतो यन्ातिये- 
शरवाक्यात् प्रकरणायपेक्षयाऽ्यन्तं साधर्म्यं प्रतीयते, तत्र “अखन्तसा- 
घस्यै" यत्र परायः साधम्य, तत धप्रायसाधर्म्ध यत्र वेकदेरसाधरम्य 
ततर “एकदेासार्पैम्थस्ः उपमानदेतुरभ्युपगम्यते । न सर्वत्र साधर््ऽ- 
लयन्तलवादिकं नियम्यते । तरमान्न यथोक्तदोपोपपत्तिः । किंवहुना- 
साम्बैख छृ्स्प्रायाखमावमाभ्रिल्य न ताबदुपमानं प्रवतैते, किन्तु 
ग्रसिद्धसाधम्यसख साध्यसाधनभावमा्चित् । तच यत्र वियते न तत्रोपमानं 
मरिद शक्यम् । यत्र च न विदते किं तत्र तसपतिपेधेन । भनवसरदुः- 
यत्नात् । अतः सिद्धं प्रमाणं खटपमानमितिभावः ॥ ४५ ॥ 

नशर मवतु अमाणटुपमानं तथापि न तद्युमानतोऽतिरिच्यते, 
विदोषाभावादिति पनः पूर्वपक्षयति-- 

शप्रयक्षेणाप्रदक्षसिद्धेः” | ४६ ॥ 
उप॑मानासिद्धिरिति पूर्सूत्राद “मण्डूकि” न्यायेनालुवरते । 

प्रसक्षेण=मयक्षविषयीभूतेन गोसाधम्यैविरेपेणाप्रलक्षसिद्धेः=अप्रयक्षख 
गवयसंज्ञाविरिष्टस्य गवयस्य भ्रतिपत्तेरपमानासिद्धिः=अनुमानततोऽथौन्तस- 
सुपमानं न सिध्यतीलथैः | 

यथा हि प्रलक्षेण धूमेनप्रलक्षसख वहेः प्रतिप्िरनुमानम्, एवं 
भयक्षेण सोसाधरस्बविरेषेणाप्रयक्षश्य गवयसं्ञात्रिरिष्टस गवयसखापि प्रति- 
पत्तिरनुमानमेव भवितुमरैति नोपमानं, विशेषाभावात् । नदयप्रयक्षाथप्- 
तिषादनेऽनुमानोपमानयोः कथिद् विरेषो विद्यते । थथाहानुमानं भ्रलक्ष- 
भार्थनाप्र्क्षमथै भरतिपादयति तथोपमानमपि प्रदक्षेणारथनापरलक्ष- 

मथे प्रतिपादयति । तस्माद्षगस्यतेऽनुमानं नूलयुषमानं न प्रमाणान्तर- 

मित्तिमावः॥ ४६ ॥ ` 
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समाधतते-- 
नाप्रयक्ते गवये प्रमाणार्थमुषमानस्य पयामः? ॥ ४७॥ 
नन वयमुपमानख~उपमानप्रमाणस्या्रलक्षेनपरलक्षाविपयीभूते ग- 

वयेगवयसंत्ञाविरिष्टे गवयपदार्थे प्रमाणा्थैन्ममाणशन्दार्थं प्रमाणं 

पद्यामःखीकुमं इत्यथैः । 

चेद् वयं पक्षेण गोसाधर््यविरेपेणा्रलक्षे गबयसं्ाविरिष्टे गवये 
ग्रमाणा्ैसुपमानसख खीकयीम तदा खादनुमानतोऽनथन्तससुपमानम् । 
परः न धयं तत्र तख प्रमाणभावमम्युपगच्छामः किन्तु “गवयो गवय- 

पदवाच्यः” इति संासंक्ञितम्बन्धविशेये । सच प्र्क्षेण गोसाधम्यैविरो- 
पेण सम्प्रतीयमानोऽपि न धूमेन वहिरिव व्या्िसरणपूर्वकं सम्प्रतीयते । 

अपि च ? भयथा गौल्था गवयः” इत्यतिदेरावाक्थाथैसरणपर्यकम् । 
किसुक्तौ १ यथाहि एरोवतिनि पर्वते “यच धूमस्तत्राधिः” इति व्या- 
सिस्छतिषदृङ्ृतेन धभूमद््नेन वहिःपरिच्छियते, न तथा पुरोवतिनि 

पराणििण्डे व्यािस्पतिसदक्ृतेन गोसाधम्यैविरोपददनेन सेक्ञासजञिस- 

स्वन्धः परिच्छियते, अपिच १ "यथा गोखथा गवयः” इत्यतिदेदावा- 

कयार्थस््रतिसहङ्तेन प्रचक्षमोसाद्श्यविरेपेण । तथा च परिच्छेदपरका- 

रख भित्ततया परिच्छेदकमेदलाप्यावदयकलात् सिद्धमनुमानतो वैवि- 

एचमुपमानखेति मावः ॥ ४७ ॥ 

नसु व्यापारे विरे सपि व्यापारिणि विरेषामावादुपमानस्यानु- 

मानतोऽविशेष एव सिध्यति न विरोषः ? तजाद-- ॥ 

“तथेत्युपसंहारादुपमानसिद्धेनौ विदोषः ॥ ४८ ॥ 
उपमानलेघयनुवरदते। तयेदुपंदारात्=उपषंहारो वाक्यम्, उपतं- 

हिवतेऽननेति तदयुलततेः, “यथा गोतथा गवयः” इया्वाक्यादुपमा- 
तसिद्धिपाहप्यज्ञनेनोपमानोलत्तरविेपः-=उपमानलयानुमानतोऽविरेपः 

विक्षेपो मेदलतद्भावो नन सिध्यतीलयर्थः | 

न वयं धूमद्रौनमिव सारुप्यद्ीनमतिुपमानसिद्धौ यापारिणं ब्रूमो 
११ 
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येन त्न विरेषो न खात्, अपि च ? “यथा गोस्तथा गवयः! इत्याप्त 

बाक्यसपिकषम् । किसुक्त १ “यथा गोसथा गवयः” इत्येतदागममन्तरेण 

सारूप्यमात्परिनञानादुपमानं न सिध्यति, न वा सारुप्यज्ञानमन्तरेणो 

“ ्ादागममात्रात्, अपि च? मिङितादुभयसरात्। न चेवमनुमाने कश्चन 

व्यापारी वियते । लिङ्धपरामकस्यातादक्तलात् । थथा चेप व्यापारव्यापा- 

रिणोरुभयोशूपमाने विशेपः तथाऽस्यन्योऽपि विरेषः । अनुमानं ह्याल- 

सिये यथा व्यातिन्ञानं नियमेनपिक्षते न तथोपमा तदपेक्षते । तख 

तदयेक्षां विनैव सिद्धेः । सति चैतावति विकेये न जाल्वविरेषः सेद्धुम- 
हैति । तस्मादनुमानतः भमाणान्तरसुपमानमिति भावः ॥ ४८ ॥ 

उपमानं परीक्षितं, कमप्रा्ः दाब्दः सम्प्रति परीक्षणीयः, तत्र 

पर्वन्तावत् पूर्वपक्षयति-- 

¢'दाच्दोऽनुमानमर्थस्वालपलब्पेरनुमेयत्वात्" ॥ ४९ ॥ 
दाब्ः-शब्द्प्रमाणमनुमानम्-अनुमानतोऽथौन्तरं न भवति, कुतः? 

अर्थसख~ब्द्विषयसाथखानुपठन्धेः=पलयक्षतोऽनुपरुव्धेः उपलव्ध्यभा- 

वेनानुमेयलरात्-अनुमातुं शक्यतादि्यथः । 

द्विविधो हथैः परोक्षोऽपरोक्षश्च 1 तत्रापरोक्ष प्रसक्षेणोपकभ्यते, परोक्ष- 

श्च नोपलभ्यते । यश्चोपठभ्यते, स प्रक्षप्रमाणख विष्यः । यश्च नोपलभ्यते, 

सोऽनुमानपमाणख विषयः । परोक्षपरोक्षा्या चान्यो नासि कशवनाथैराशिः 

यद्विषयः शब्दः प्रमाणें कख््येत्त । परोक्षाथैविषयो भवेच न जाल्- 

लुमानतो विशिष्यते | किसु्त ? विषयमेदतन्नरः खख्वेखिछः प्रमाणभद्ः। 
विपयमेद्शथ शब्दानुमानयेोभै विदयते । यथा ह्यनुमानं मरयक्षणानुपरभ्यमान- 

सथ विषयीकरोति तथा शब्दोऽपि प्रलक्षेणानुपडभ्यमानम्थं गोचरयति । 

न च विषयमेदामावे तद्भेदः कल्पयितुमुचितः । अतिप्रसङ्गात् । अत्तोऽनु- 
मानं शब्दो न प्रमाणान्तरमिति मावः ॥ ४९ ॥ 

अनैव हेलन्तरमाद-- 
"उपलब्यरदिपरचत्तित्वात् ॥ ५० ॥ ` 

॥ 
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शब्दोऽनुमानमित्यनुवतैते। उपरुन्पेःब्दाधीनायाः अनुमानाधीना- 
याशथोपरन्धेरद्धिप्वृत्तितात्=प्रकारह्येनप्रृत्तिलात् प्रकारभेदामाषैन प्र 
वृत्तिमच्वादिति यावद्वगम्यते शब्दोऽनुमानमिलर्थः | । 

ेद्नुमानप्रमाणतः प्रमाणान्तरं शब्दो वियेत तदाऽनुमानोपरष्धि- 
तलदुपरुन्धिर्भिन्नप्रकारा प्रते । प्रमाणान्तरभावे प्रकारभेदेनोपरन्धि- 
रवृततररलात्। नहि सा यथा प्रयक्षे परवर्वते तथेवानुमानेऽपि प्रवसते । 
अपरोक्षाथौवगाहिनी हि सा भरलक्षे परोक्षा्थावगाहिनी चानुमाने । अपरो- 
क्षाधीवगादिलं परोक्षाथौवगाहिचं च द्वयोः स्प्टः प्रकारमेदः ! नचैव- 
मनुमानोपरुल्धितः शब्दोपरुव्धो प्रकारमेदो विद्यते । सा हि यथा शव्द 
परोक्षमथैमवगादते तथानुमानेऽपि परोक्षमथैमबगाहते । नासि कश्चिद् 
विशेयः। तस्मात् पतिपयतेऽनुमानं शब्दो न प्रमाणान्तरमिति भावः॥५०॥ 

अन्यं हेव सञुच्िनोति- 

“सस्वन्धाचः ॥ ५१ ॥ 
शब्दोऽनुमानमिलनुवरसैते । चोऽग्यथैः। यत॒ इति शेवः । सम्बन्धा. 

व्~यतो नियताद् वाच्यवाचकमावलक्षणात् सम्बन्धाद्थं प्रतिपादयति 
तस्मादपि सम्बद्धरथप्रतिपाद्कलादपि शब्दोऽनुमानमि्यथः । 

यथा हि दु्शनपदवीं प्राप्तं लिङ्क खसम्बन्धिलिङ्गिनमर्थं प्रतिपादयति 
तथा शब्दोऽपि द्शीनपदवीं प्राप्तः खसम्बन्धिनम्थं प्रतिपादयति । खस 
ग्वद्धा्थप्रतिपादने च नास्ति शब्दानुमानयोर्विरेषः । तस्मादयुमानं शब्दो 
न प्रमाणान्तरमिति भावः ॥ ५१ ॥ 

जातः पूः पक्षः, सम्प्रति तत्समाभिमह-- 

५आदोपदेशसामथ्याच्छब्दादर्थसम्प्रययः” ॥ ५२ ॥ 
आपोपदेयसाम्यात्-भप्तोपदे्तं यद् यथाथेपर्ययननकल्वलक्षणं 

सामथ्यै तसात् शब्दात्प्रतीतिविषयाच्छन्दादथेसमप्र्यः=गब्दारथ- 
गोचरयथार्थप्रत्ययो मवती्यथेः । 
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चेिङ्धमात्राटिङ्धिगोचरमल्यय इव शब्दमात्राच्छब्दार्थगोचरप्र्ययो 
जायेत तदा स्यादनुमानं क्ब्डः। नच शब्दमा्राच्छब्दार्थगोचरसम्यक्छम- 
त्ययो जायते, अपिच ? “आप्तेनोपदिष्टोऽयं शब्दः” इद्याप्तोपदेशकृत- 
सामथ्यैविशेषनतः शब्दात् ! न चैवमनुमानं वियते । तस्योक्तरक्षण- 
सामथ्यौमावात्। सोऽयं शब्दानुमानयोरविशेपः। किंसु ्तं? यपि शब्दोऽ- 
प्यनुमानमिव परोक्षमेवाथै विपयीकरोति, खारथप्रल्यायनाय च सम्बन्ध- 
ग्रहणमाकाहति, तथाऽप्यस्दयुभयोर्महान् मेदः ! अनुमानं हय्थप्रयायन- 
समये न जालापतोपदिष्टत्वेन प्रमाणत्वयुपसद्धस्य खीयमर् प्रस्यापयतिः शन्द्- 
स्त्वथ॑प्रतिपत्तिवेखायामाप्तोपदिष्टतवेन नियमतः प्रामाण्यसुपसम्प्यातमीयमर्थ 
प्रतिपादयति । किंवड्धनाऽलन्तादृषपूः दि शब्दप्रमाणस्य विषयः, यत्रा- 
साकीनं प्रक्ष वाऽनुमानं वा मात्रयाऽपि प्रवेशं न लमते । को नु नाम 
चिदचिदीश्वराणां याथातथ्यतसत्वमभ्युदयनिःश्रेयसपाधनानां च कर्मणां 
यथाथ खरूपं शव्दाहते भलयक्ानुमानाम्यां परतिपतुमी्टे। शब्दयवापूर्वोऽयं 
महिमा यतो हस्तामलकवत् सर्वः स्वै प्रतिपद्यते । यथागरब्दमनुतिषटेश्च 
नियमेनेहिकायुभ्मिकं “खराज्यम्" उपञेद्के। सति चेतावति विरेषे केना- 
नुमानं शब्द् इति करपथितुं शक्यते, केन वा तदुपरब्धेरदधिमवृच्तिरदावयितं 
पाय्यते।विरिषटे हेतौ हेतुमह्ैशि्स्यावर्जनीयतात्। सम्बन्धादर्थपरतिपाद्- 
कलं तु शब्द्प्रमाणस्यष्टमेव । नं चैतावता शब्दोऽनुमानतामापयते । स्वेषां 
सर्वेन यत्किश्चितूसामान्यसम्भवात् । अतो नानुमानं शब्दोऽपि च भरमा. 
णान्तरमिति मावः ॥ ५२ ॥ 

अनुमानतः प्रमाणान्तरं शब्द् इति परीक्षितम् ! इदानीं विप्रतिष- 
चत्राच्छब्दाथेयोः सम्बन्धः परीक्षणीयः। संच सामयिक इति सिद्धान्तः, 
अविनामाव इति पूवे; पक्षः । तमेव द्रदवितुकामः पूर्वन्तावत् तदमा- 

` ..सुमाषङ्कते-- , 

# न षटव्येश्च सस्बन्धाभावः ॥ ५२ ॥ - 
४ खानप्रयलाःपुपरन्धि सयुन्चिनोति | पूरणप्रदाहपाठनायुपल- 
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व्थेः-मोदकायिच्छुरिकाशब्दोचारणेन सुखपूरतुखपरदाहख सुखफटनसख 
चोपलम्भामावाद्वगम्यते सम्बन्धामाव्रनछन्दार्थयो्मिथः सम्बन्धो 
नाल्तीरथैः । 

रव्दार्थो चेत् परस्परं सम्बद्धौ खातां तदाऽयौमन्तिके शब्दः शब्दा 
न्तिके वार्थं इति खात् । न चाथीन्तिके श्द् इयुपपदते । तद्य वदनै- 
कदेद्राकण्ठादिस्ानाभ्यन्त््रयताभ्यामुचाय्य॑माणलेन तदन्तिकला्म्भ- 
वात् । तेत्िप्पादकयोः खानप्रयलयोश् तत्नोपलम्भामवात्। परिशेषच्छ- 

व्दान्तिकेऽथं इति वक्तव्यम् । न चैतत् सम्भवति । तत्र तटुपन्धिहेतूतां 
मुखपूरणप्रदाहपाटनानामनुपलब्पेः। किुक्तं ? चेदथैः शब्दान्तिके स्यात् 
तदा वद्नैकदेशकण्टादिखानाभ्यन्तरपरयलाभ्यायुचारणीयः शब्द इति 
मोदकाचिच्छुरिकसब्दोचारणेन प्रागित्येव तदपूरणप्रदाहारनानि गृहेरन् । 
नच गृहान्ते । तस्मात् प्रतिपद्यते नासि शब्दार्थयोः सम्बन्ध इति 
भावः॥ ५३ ॥ । 

उक्तादद्कां निराङुर्बन् पृवैपक्षी पूवैपकषं इदीकरोति-- 

“ङाब्दायैव्यवसानादप्रतिपेधः? ॥ ५४ ॥ 

प्रतिपेधः-“सम्वन्धाभावः" इदयुक्तः श्दार्थसम्बन्धपरतिपेधो न 
सम्भवति, कुतः ? शव्दारथव्यवखानात्-रब्दाद्थप्रल्यस्यं व्यवखाद्शै- 
नात्सम्बन्धाचगतेरि्यथः | 

यदि शब्दाथौ परस्परमसम्वद्धो खातं तदा शव्दाद्थैपर्यख 
व्या न दृद्येत। द्यते च व्यवखा, कश्चिदेव शब्दः कश्चिदेवाथं प्रया- 
पयति न सर्वः सर्वमिति । न चेयं व्यवखा शब्दा्थयोरसम्बन्धे कथश्चित् 
सज्ञाघदीति । नहि नियमेनारथप्र्ययरेतुः कथ्िदसम्बद्धः सन्नथग्र्ायकः 
कचिटुपरुभ्यते । तथाभूतख प्रदीपस्य सरवन सम्बद्धसेव सतोऽथपरलायकत्- 
द्ीनात्। अतोऽवगम्यतेऽस्ि कथिद् शब्दाथैयोः सम्बन्धः। स च कुण्ड- 
वद्रयोरिव न संयोगः, तन्तुपटयोति न समवायः रूपरसयोरिव नैकार्थ- 
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समवायो वाऽभ्युपगम्यते येन मोदकाचिच्छुरिकाशब्दोचारणेन मुखं पर्थ्यत 
प्रदह्येत तथा पाव्येत किन्तु “भविनाभावलक्षणः" इति भावः ॥५९॥ 

सिद्वान्तयति- 
«न सामयिकस्वाच्छव्दाथैसम्प्रलययस्य" ॥ ५५ ॥ 
ननशब्दाथैयोरविनामावलक्षणः सम्बन्धो न सम्भवत्तिः कुतः? 

शब्दार्थपम्प्रल्ययख-~-रब्दाजायमानस्याथैवोधस्य सामयिकलात्-“भसा- 
च्छब्दाद्यमर्थो बोद्धव्यः दतीश्वरनियोगातकः सङ्केतः समयः, तन्नि- 
्वलयल्ादिव्यथैः । 

“अख राब्दस्वायमर्थोऽभिधेयः, यथाऽश्वदब्दस्य केस- 
रादिमानभैः, गोशब्दस्य च सासलादिमाच्” इति योध्यं सगीदौ 
मगवतः परमेश्वर्याभिधानामिधेययोनियमे नियोगो जातः, स “समयः 
इखुच्यते। स एव च शब्दाठ्दाथयोः सम्बन्ध हेतुत्वाद्.“वाच्यवा- 
न्वकभाव'" लक्षणः सम्बन्धो वृत्तिः शक्तिरिति च व्यपदिदयते । तेन हि 
पम्परातो वृद्धव्यवहारादिना प्रज्ञातेन सर्व प्रयुक्ताच्छब्दादर्थ्मप्रलयो 
भवति, न खामाविकेनाविनाभावसम्बन्धेन | तस्य सर्वै्राविरिष्टतया नियस- 

` देतोरमावाच्छब्दाथौव्यवसापत्तेः ! नह्यख शब्दस्यानेनाथैजातेन सम्बन्धो 
नानेनेयसि फश्चिन्नियमहेतुः, येनाव्यवसां न स्यात् ! सत्ति च तसन् 
स एव॒ समयो मवताऽप्यभ्युपगतः खात् 1 अन्यस्य नियमहेतोरनिरुक्तः। 
किस्त १ येन हि शब्दाथयोरविनाभावखक्षणः खामाविकः सम्बन्ध 
आखीयते, तेनापि नासौ सत्तामात्रेण गमक आस्थेयः किन्तु विज्ञातः । 
विज्ञाने च “अयमस्य वाचकः इति वा “अयमस्माद् 
बोध्यः इति वा समय एवोपायः । वृद्धव्यवहारोऽपि गवादिशब्दानां 
देवदत्तादिशन्दवत् समयपूर्वं एव विज्ञानहेतुनीपूर्वः । थद् चेवसम्ुपग- 
तेऽपि सम्बन्धे मघ्ये समय आपतति तदा समय एवास्तु फं सम्बन्धान्त- 
राभ्युपगमेन । तन्माजादेव शब्दार्थैव्यवस्ोपपततेः ! अतो न साम्बन्धिकः 
शब्दाथेसन्प्रययोऽपि च सामयिक इति मावः ॥ ५५ ॥ 
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अत्रैव टेचन्तरमाह-- 

“जातिविरोपे चानियमाद्ः ॥ ५६ ॥ 

सामधिकः शन्दाथैसम्प्र्यय इति विपरिणम्यानुवरेते । पूर्वमेव हैल-` 
न्तरमेतदिति सूचयितुं चकारः । जातिविरेपे च~घटजातिभेदे चानिय- 
मात्=परगग्दवाच्यलनियमादनादबगम्यते सामयिकः शब्दार्थसम्प्रयय- 
दत्यथैः | 

धरः दि धटराव्दवाच्यतल्ननियमो दद्यते न पटरब्दवाच्यतलनियसः। 
सविनामावे च सम्बन्धे घटेऽपि पटशव्दयाच्यखनियमो दरयेत । तस्य 
सवेनाविरोषात् । समयस्येव कस्यचिद् नियमविरोपहेतोश्वामावात् । परं 
नाती इद्यते । ततो भवत्यवगतिः सामायिकः खट शब्दार्थसम्प्रययो न 
साम्बन्धिक इति भवः ॥ 

इदमत्र वोध्यमू्-ययपि केपाचिच्छन्दानामर्थैरसति खाभावि- 
केऽविनामावरक्षणे सम्बन्धे समयोऽयं न विधातुं शक्यते । निर्दय दर्थ 
त्रयात् “अयमस्माद् बोद्धव्यः" इति । नच निरदेशोऽपति खामाविके सम्बन्धे 
केपाचिच्छब्दानां सिध्यति | समयाधीने तु वाचकत्वे सर्वेषामशृतसमयतवात् 
किं केन निर्दिद्येत । तस्मात् समयकरणमेव खाभाविकं कच्चि्सम्बन्धं 
प्रतिपादयति शब्दानामियुद्धावयितुं शक्यम् । तथापि खघयादौ भगवता 
परमेश्वरेण छृतसमयैरव शब्दैः समयस्य कृतत्वात्, तस चासत्सविपर 
परम्परातो ष्रद्धव्यवहारादिना समागतल्ान्न कथिदोप इत्यसाध्वीययुद्धाव- 
नेति मन्तव्यम् । सोऽयं समये द्विविध आधरुनिकसमयः, ईशरसमयश्च | 
तवायः “परिभाषा? इति परिभाप्यते । दितीयस्त॒ “शक्ति 
चत्ति; इति च व्याख्यायते । सच जायाश्रयतया व्यक्तेः खयं ठभ्य- 

तरात् जाताविति “मीमांसकाः जाते व्यक्तौ चोभयत्रतिगौतमाः५ 
इति ॥ ५६ ॥ 

सामान्यतः शब्दः शब्दार्थयोः सम्बन्धश्च परीक्षितः। सम्प्रति विरे- 
षतः शरब्दः परीक्षणीयः। सच द्विविधो दृष्टथेपरवक्तुकः, अष्टथैमवकतृकश्ये 
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सुक्तमध्तात् । तन्न द्ाथभवक्तुकः शब्दो “वेद्” ईशवरोक्तलादनाव्- 
ङूनीयदोपरतया न ॒प्रीकषितुमर्हेति । परिशेपाददृ्टाथ्रवक्तरकः शरच्दो 
भत्राह्यण प्रभृतिरेव परीक्षितव्यः । तख मनुप्यदुद्धिरचिततेनाश्नी- 
यदोपतया तद्रैतरात् त्रापि पू ब्रा्णशब्दः} तस्य वदव्याल्यानतेना- 
भ्यर्ितत्ात् । तरीक्षयेव वेतरेपामदृटरथप्रवकतृशव्दानां परीक्षायाः 
सम्भवात् | अतस्तमेव परीक्षयिप्यत्नाचाय्यैः पूर्वन्तावत् पूर्वपक्षयति-- 

(तद्प्रामाण्यमदतन्याघातपुनरूक्तदोपेभ्यः” ॥ ५७ ॥ 

तदप्रामाण्यं=तदा शब्दविरेषं धब्राह्य्ण” परामृशति, तख शब्दविरे- 
पस व्राह्मणख प्रामाण्य प्रमाणलं न सम्भवति, क्तः १ अनृतव्याघातिपुन- 
र््तदोेभ्यःअयथाथीमिधानमद्तम्, असम्बद्धाथौमिषानं व्याघातः, 
अभिहिता्थामिधानं पुनरुक्तम्, तान्येतानि दोषास्तभ्यः तद्वच्ादिति 
यावदियैः | 

ऋम्यदो यजुर्वेदः सामनेदोऽथर्वयेद् इति चतुधा विभिन्नः खु द्टाधै- 
प्रक्तकः शब्दो ब्रहप्रभवलाद्रा वृहदथैकलाद्रा ब्रह्म" इत्याम्नायते 

यच्चेदमुक्तं भवति-- 
ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सवेदा । 

स्वल्नोकरतं पूर्वं परस्ताच विरी्यते ॥ (मन० २।७४ ) इति। 
रहम छन्दो वेदो म्र इति चानथाम्तरम् ! अख चलुधौ विभिलख 

दृ्टाथैमवनुशस्य च भगवतो बरह्मणो यदितरापत्यमशरतिभिर्महीदासया- 
शवत्क्यादिभिर्या्तिकसम्परदायिभिर्मदपिमिः कतं व्याख्यानं तद् श्रा- 

हणम्" इति निगयते ! बरह्मणः=भगवतो वेदसयेदं व्याख्यानमिति 
तदुब्युखततेः ! नच ब्राह्योऽजातौ” ८ अष्टा ६।४।१७१ ) इति 
सू्रविरोधः । अनप॑येऽणि ब्राह्मेति निपाल्यत इति प्रथमे योगे, जततिभि- 
न्नापलेऽरणि" भर्ति, निपालयत इति च द्वितीये येगेऽ्थभ्युपगमात् । 
योगनिमं च 75 महतत ब्राह्मी तनुः) बाह्यं हविः, बाह्यो नारद् 

र्वि ब्राह्म ‡, वर्णतो ब्राह्मणः इत्यादिप्रयोगसिद्धये महामाष्यङृद् 
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भगवान् पतल्लङिरप्यनुमन्यते । अतो न तेन विरोधः! ततद् व्याख्येयस 
भगवतो ब्रहमणश्चतुर्विधल्वाचतुरविधमेवाश्रीयते । तन्न ऋगवेद व्याख्या- 
नम् “एेतरयत्राह्मणम्” प्रथमं, यर्यरवेदस व्याख्यानं श्ातपथत्रा- 
हयणस्” द्वितीयं, सामवेद व्याख्यानं ^ताण्डयन्राह्यणम्" तृती- 
यमु, अथववेद व्याख्यानं “गोपथन्राह्मणम्” तुरीयम् । एतदू्राह्- 
णचतुषटयानन्तरपरमवं चान्यतसर्वमङ्गोपा्गादि शाखम् । अतो न तत् एक् 
परीकषितुमरईति । तथेतत्परीक्षयेव परीकषितल्लोपपत्तेः । एतस च ब्राह्मण- 
चतुष्टय ने तावत् प्रामाण्यमुपपयते । अनृतव्याधातादिभ्दिषिः कट- 
पितलवात् । स हि प्रयुक्तः शब्दः प्रामाण्यं प्रतिपद्यते, यो न जादृ व्रते, 
नासम्बद्धमाचे, नामितं चाभिधत्ते । चेदनृतं हुवाणोऽतम्वद्धमाचक्षा- 
णोऽमिदहितं चामिदधानोऽपि कश्चिच्छब्दः प्रामाप्यं प्रतिपयेत तदा 
किं जु नाम शब्दान्तरमवरिप्यते, यत्ने मामाण्यसश्चुवीत । तथाचको बा 
कं शब्दं टेक प्र्याचक्षीत, कं चोपादेयं कं च हेयममिदधीत । वराष्य- 
णानामनृताचमिषायकतवं तु स्यटमधिगम्यते नालि संशवतुपः। तथादि- 
भवति दीक्षणीये्टौ लिषटङदूपस्तावदेको यागः, तत्र फठविरोषाय 
छन्दोविरोपयुक्ते यज्यानुवक्ये विधीयेते “जगलयौ पञ्युकामः 
कुर्वीत । जागता वै प्रावः । पञ्यमान् मवति य एवं 
विदान् जगस्यौ कुरते । विराजावन्नायकामः वीत । 
अं वै विराट् । तस्माद् थस्मैवेद भूयिष्ठमन्नं भवति स 
एव 'ूयि्ठं लोके विराजति । तदविराजो विराटत्वम् । 
चि खेषु राजति शेषटःखानां मवति थ एवं वेद् (य० 
१।१।५) इति । “जनस्य गोवा अजनिष्ट ( ऋ° ४।१।३।१ ) 
भयन्ञस्य केतं प्रथमं पुरोदितम्” (ऋ० ५।६।२।२ ) इति दव 
ऋचौ हि जगलौ, शरेद्धो अभ्रे दीदिदि” ( ऋ० ५।१।२४।२ ) 
नमो अभ्रे वीततमानि ( ऋ० ५।१।९६।१८ ) इति दवे ऋचो 
च विराजौ | नचतेद्वे ऋचौ जगत्यौ वा विराजौ वा लिद्टङृति 
यागे याज्यानुवाक्ये बुर्वतः पशुकामस्य संखिते तसन् पशवः प्राप्यन्त 

१३ 
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न वाऽननाद्यकामस्ां योग्यमन्नसुपसम्प्यते । चेदिदं ब्राह्मणं वचस्तथ्यं 
नूयात् तदाऽक्शयं संखिते तसिन् पञ्कामस्य पशवः भराप्यरन्+ अत्ा- 
दयकामस्य चान्ना्मुपसम्पयेत्त। नदयृतं हुवाणः दाब्दो यमं प्रत्याययति, 
स न प्राप्यते, प्रामाण्यं चोपसम्प्यते । अर्थवत्त्वं हि प्रामाण्यम् | 
तच्च प्रदृत्तिसामथ्यीत् प्रमाणानापवगम्यते | नचास्य प्रमाणस्य सतो 
त्राह्मणस्यासि प्रवृत्तिसामर्यै, तदमावे च कृतोऽथैवस्वम् । सोऽयमनू- 
तदोषः | 

[१ ५,०.५ क 

वरषदयुष्मो ह बातावत उवाच जात्तकर्ण्यो वक्ता सो- 
वा इदं देवेभ्यः “्यदेतदचरिदोच्खुभयेदयुरहयत, अन्येदयु- 
वौव तदेति हृयते इति । एतद् वा अभिदोत्रमन्येद- 
हैयते यदस्तमिते सायं जहोयनुदिते प्राततः! अथैत्तदभि- 
दोच्रञुमयेदद्ेयते यदस्तमिते सायं जदोत्युदिते भरातः । 
तस्मादुदिते होतव्यम् । 

चतुचिशे ह वै संवत्सरेऽनुदितदोमी गायत्रीरोकमा- 
भति दादा उदितदोमी । स यदा दौ संवत्सरावजदिते 
ङहोलयथास्यैको इत्तो भवति, अथ थ उदिति जोति संव- 
त्सरेणैव संवत्सरमाभोति य एवं विद्वानुदिते जदोति। 
तस्मादुदिते होतव्यम् । 

. एष ह बा अहोरात्रयोस्तेजसि होति योऽस्तमिते 
सायं जहयोत्युदिते पातः! असिना वै तेजसा राधिस्ते- 
जखल्यादियेन तेजसाऽइस्तजखत् ! अहोरात्रयोहौस्य 
तेजसि इतं भवति थ एवं षिद्ादुदिते जदोति। तसा- 
दुदिते होतव्यम् ॥ ४॥ । 
` एते ह वै संवत्सरस्य चक्रे यदहोरात्रे, ताभ्यामेव तत् 
संवत्सरमेति । स योऽलुदिति छदोति यथैकतक्रेण 
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यायात् तादक् त्त् । अथ थ उदिते जोति यथोभयत- 
शक्रेण यान् (१) क्षिप्रमध्वानं ससश्रुवीत ताद् तत्॥५॥ 
उच खल वा आदिद आदेवनीधेन रदमीन् सन्द्- 

धाति । स योऽनुदिते ज॒दोति यथा कुमाराय वा वत्साय 
वाऽजाताय स्तनं प्रतिद्ध्यात् तादक् तत् । अथ य उदिते 
छदोति यथा छकमाराय वा वत्साय वा जाताय स्तनं 
पतिदध्यात् तादक् तत्। तमस्मै प्रतिधीयमानश्भयो्लोक- 
योरन्ना्मलुपतिधीयतेऽस्माच लोकादरष्माचोमाभ्याम् | 
स योऽनुदिते जोति यथा पुरुषाय वा दस्िने वाऽप्रयते (२) 
दृस्त आदध्यात् तादक् तत्. । अथ य उदिते जोति 
यथा पुरुषाय वा इस्ति वा प्रयते इस्त आदध्यात् 
तादक् तत् । तमेष एतेनैव रस्तेनो् हृत्वा खगे लोक- 
आदघाति य पव ॒विदवाजदिते जोति । तस्मादुदिते 
होतव्यम् । 

उदयन ख वा आदिः सचौणि भूतानि पणयत्ति 
तस्मादेनं प्राण इयाचक्षते ! प्राणे दासय सम्प्रति हतं 
सचति य एवं वबिद्वाङदिते जदोति । तस्मादुदिते 
होतव्यम् । 

एष इ चै सलं बदन् सदे होति योऽस्तमिते सायं 
जरोत्युदिते भातः । भूरैवः खरोमभिज्योतिज्योतिरभि- 

रिति सायं जुद्ोति । भूखैवः खरो सूस्यो ज्योतिर्ज्योतिः 
सस्य इति प्रातः । सलं हास्य वदतः सले इतं भवति य 
एवं विदालुदिते चदनि । तस्मादुदिते होतव्यम् । तदेषा - 
यज्ञगाथा मीयते प्राततः प्रातरद्रतं ते वदन्ति पुरोद्या- 
जहति येऽभरिदोचरम्। दिवा कीलयैमदिवा कीलैयन्तः सूर्यो 

(9) गच्छन्! (२) अभरसारिते 1 
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ज्योति तदा ज्योतिरेषाम्” इति" ( एेत० ५।५।४-५-६ ) 
इत्यनुदितरोमे दोषयुत्त्कोदितदहोमो विधीयते । तेतत् “सुर्यो हवा 

अभिहो्, तद्यदेतस्या अग्र आते रुदैत् तस्मात् सु्व्योऽ- 
भ्रिदोचम् । १। स यत् सायमस्तमिते जहोति य इदं 
तसिमि्निह सति दवानीति, अथ यः भातरलुदिते 
जुहोति य इदं तस्मिञचिह सति खुहवानीति, तस्माद् वै 
सूरय्यौऽचरिहोचरमिव्याडुः । २। अथ यदस्तमेत तदभ्रा- 
वेव योनौ गो भूत्वा प्रविदाति, त॑ गभ भवन्तभिमाः 
सवी परजा अलुगमी भवन्ति, रंछिता हि रेरे सश्चा- 
नानाः । अथ यद् रा्िस्तिर एवैतत् करोति, तिर इव हि 
गमौः। ३} ख यत् सायमस्तमिते खदोति गर्भमेवेत- 
त्सन्तमभिखहोति, तस्मादिमे मभौ अनश्नन्तो जीवन्ति 
। ४1 जथ यत् प्रातरजुदिते होति, पजनययेवैनमे- 
तत्। सोऽय तेजो भूत्वा विभ्राजमान उदेति । शाश्वद्ध् , 
वै नोदियात् यद्सिमननेतामाहतिं न जह्यात् । तस्मादा 
एतामाहृतिं जोति । ५। स यत्सायमस्तम्ति जदोति, 
अभ्रावेवैभ्य एतत् परविषटेभ्यो होति, अथ यत्पातरलदिते 
जुरोद्यमरेतेभ्य एवैभ्य एतल्लुहोति, तस्मादुदितदोभिनां 
विच्छिन्नमभनिरोत्र मन्धामह इति द स्माहाखुरियैथा 
छल्यमाचस्थमादरेदेवं तदिति ( शत २।२।२।१-२-३- 
४-५५-९, ) इति ब्राह्मणान्तरेण व्याहन्यते । अत्रोदितहोमे दोषयुक्ताऽ- 
नुदितहोमविधानात् । सोऽयं व्याघातः । 

यत्तु धर्मशाज्कृेता भगवता भनुना व्याधातखोदाहरणान्तरं 
द्वितीये प्रादरि-- 

उदितेऽलुदिते चैव समयाध्युषिते तथा [ 
सवेथा वर्तेते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्चुतिः ॥ १५ इति । 
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तद् शाान्तरामिप्रायेण द्रट्यम् । शरूयते किं शाखान्ते “ख- 

दिते जदोति, अठदिते जोति, समयाध्युपिते जटोति। 
रयावोऽस्याटुतिमभ्यवद्रति, य उदिते ज॒होति । शवरोऽ- 
स्याहतिमभ्यवदरति, योऽखदिते ऊदोति । इयावरवला- 
वस्याहूुतिमभ्यवहरतः, यः समथाध्युपिते ज्होति" (तै 
सं०° ६।६।११।६ ) इति । अत्र हि विधिः प्रततिपेधेन व्याहन्यते । सोऽयं 
व्याघातः | 

“स॒ वैच्रिः प्रथमामन्वाह चिरन्तमाम्ः (त° १।६।२।६) 
इलयत्र हि प्रथमाया उत्तमायाश्च “साभिषेन्धाः” ऋचचतिरनुवचनं वि- 
धीयते | नच तयोरभिहितामिधाने विना तरिरनुवचनभुपपच्ते 1 अभि- 
हितामिधानं च पुनरूकम् । तदेवमदृतादिदोपयुक्तताद्प्रमाणं खट “दे- 
तरेयादिव्राह्मणचतु्टयम्” इति भावः ॥ 

इदमत्रवोध्यम्-ये हन तच्छब्देन बाह्मणमपरा्ख "वेदं" परा- 
मृशन्ति, यत्रेदं नाख्यातं “तस्येति चाब्दधिरेषमेवाधिङ्खरते” 
“तदिखयधिकारः “शाश्च दयस्मिनिःस्रेयसाधिगमपरे 
तन्नान्तरीयकतया बेदपामाण्यव्युत्पादनमधिक्रतभियधि- 
करतःराब्दो वेदः” ( न्या० २।१।५७। मा० वा० ता० ) इति 
ते नूतमनभिज्ञाः, न किश्चिदववुध्यन्ते ! भप्रामाप्यसाधकलतरनोपन्यश्तानां 

दोषाणां मगवति वेदे सम्भावयितुमप्यशक्यलरात् । मनुष्यवुद्धिभमवा- 

दि ते दोषा न सरव्सर्वसक्तिब्रह्मुद्धिपूवके तसिन् कदाचित् कथश्चित् 
सम्भवन्ति । तन्न तु यदुच्यते तदतमेबोच्यते, यचदाख्यायते तत्सम्ब- 

द्मेवाए्यायते, यदभिधीयते तदनमिषितमेवाभिधीयते । यच्च च येषां 

सम्भाकौव नालति, तश्र तदुषन्यासो न युज्यते । न वा बुद्धिमान्ात् 
प्रवृत्ता तदुपन्यासकरल्यना ततमवतां वैदिकानां श्रद्धापथमवतरति ।' 
त्राह्मणेषु च मनुप्यवद्धिपर्वैकलादुपन्यस्ला दोपाः सुखेन सम्मा- 

वन्ते ! अत एव तत्र तदुपन्यासोऽप्ुप्पचते । युत्त चैतद् । अन्यथा 
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दोपत्रयपरिहारानन्तरं निध्यादिभेदेन छतो ब्राक्षणवाक्यानां रथा विभागोऽ- 

नवसरटुःखतया पीख्येत । नदि तच्छब्देन वेदपरामर्यो जाह्चणवाक्यानां 
विभागः सङ्गच्छते । विमजमानो वा तसराख्ं॒वेदमाधुनिका इव, 

धविधिमच्राभैवादालुवादवचनविनियोगात्” इति चतुौ कुतो 
न व्यमानीत् । किश्च वक्तव्यं चेदेष भगवान् सूतरकृदत् तच्छब्देन वेदुप- 

रामदीमभिप्रष्यत् तदा त्मामाण्यसमाधिसूत्रे तस्परामाण्यवत् तलमामाण्व 
कथं समाधाखत् । नहि यस्रामाण्यमाक्षिप्यते तद्वदेव पुनस्तसरामाण्यं 
समाधीयते । समाधत्ते च ध्मच्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्पामाप्य- 
साप्षपामाण्यात्" ( २।१।६५ ) इति भगवान् गोतमः । नाह्मणप- 

रासे च नायं दोपः। तस्मामाण्यस्य मन्रायुर्वदप्रामाण्यवत् समाधातुं 

शक्त्वात् । नचात्र मन्नपदारथो न वेदः+अपिच १अन्तयजजातिप्रसिद्धः 
विषभूताशनिप्रतिपेधाथौ गारुढमन्राः “मनच्रपदानां च रिषभूता- 
इानिपरतिषेधाथौनाम् इति बास्सायनेोक्तेरिति युक्तं भाष- 
णस् । वेदिकानां तत्रावेदिकल्ेनाखामावादीश्वरीयवेदप्रामाण्याय तदुप- 
न्यासानुपपततेः । नदि वैदिकैः क परमपूजनीयो भगवान् वेद्, कच दूरतः 
परिल्यक्तव्याः किक विषभूताशनिप्रतिषेधका अन्ययजजातिभतिद्धाः कलित- 
मन्त्रा इति न प्रतिपद्यते | तस्मतिपत्तो च ` “यथा गारडमन्नाः प्रमाणं 

तथा भगवान् वेदः” इति तेषारपन्यासो नोपपद्यते । चेदिदं मनी 
वात्स्यायनो न प्रत्यपादि तदा तथ्ैवेप दोषो नासाकरमिति कतं 
तत्माण्डिल्यचिन्तया । नच “मनच्रन्राह्मणयोर्वेदनासधेयम्; इति 
कात्यायनवचनाद् ब्राह्मणान्यपि वेद् इति सुवचं चच; । काद्यायनख् 
मिथ्यावादिखेन तद्वचनस्य प्रामाण्यानरैलवात् । मिथ्यावादित्वं॑चाख 

“सद्वादित्वात् पाणिनेवैचनं प्रमाणम्, असदादित्वान्न 
काल्यायन्स्यः(भी° १०।८।४)इति “्ावर'“सामिकचनाद् विस्पषटम्। 
आपस्तम्बबोधायनप्रृतयस्तु तदनुगामितया नावधेयवचसः सम्पथन्ते । 
अतः किः त॒द्वचनोदाद्रणेन । यथा चेतद् छब्द्विशेषसख ब्ाक्षणस , 
वेदसं युक्त्याऽपि न रिष्यति तथाऽखाभिः "आय्पसिद्धान्ते" 
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विरूरेण य्युलादितम् । अतोनेह तद्ुलादनाय पराक्रम्यते । भवेदस्य च 
वेद्वदारिकः प्रामाण्योपन्याप्रो न दुष्यति ! तस्मादत्र तच्छब्देन ब्राह्म 
णस्येव शब्दविदेपख पराम्यो ज्यायान् न खप्रऽप्यनादरङ्कनीयदोस 
भगवतो वेदस्येति युक्तयुतपद्याम इति ॥ ५० ॥ 

जातः पूवः पक्षः, सम्प्रति सिद्धान्तो वक्तवयः । तच पृ तावद् 
वृतदोपं परिहरत्राद-- 

न कर्मकर्तसाधनवैराण्यात्" ॥ ५८ ॥ 
न~अनृतदोपो न विच, कतः ? कर्मकर्तसाथनवैगुष्यात्-कर्म॑च 

कती च साधनं च, तेपां वैगुण्यं वेक, तसात् फएलामावोपपतत- 
सत्िथः। | 

तत् ख विदितं कम याशरदेशितं फलं यथा समयसुपजनयति 
यस्य कती तगुणः साधनानि सयुणानि खयं च सगुणं स्यात्, न 
जाल्रासतः कर्दृतः साधनतश्च विगुणम् । फट जनयितव्ये कर्मणि कसैरि 
तत्साधनेषु च गुणयोगस नियमेनापक्षितल्वात् । नद्यासमतः क्तः 
साधनतथ विगुणं लोकिकं वा वैदिकं बा किचित् कर्मं फठं प्रसोतुम- 
ईति । नच लोके याणां तेपामन्यत्तमेन विगुणं तावन्मातापितोः 
संयोगलक्षणं कर्म पुत्रं कृषिकर्म था सस्यमुपजनयद् इदयते, येनान्यत्रापि 
कल्प्येत 1 थथोचितानुष्ठानाभागे दि कभैवैयुण्यम्; अनिर 
कपूयाचरणलयं॑च कव्यम्, सहकारिकारणानामसाकयं च 
साधनवैशुण्यम् । न ॒चैतेषामन्यतमेन भवन् फलामावः कर्मप्रति- 
पाट्कल शाच्स्ापरासाण्ये कथश्चिद्धेतुरुपपद्चते । वेगुण्यनिन्धनो हसौ 
फठामावो न तददृतलनिवन्धनः । तथा च संसिते खिष्ङृति यागे 
जगलो विराजौ वा याज्यानुवाक्ये दुवतश्चेत् पवो न पाप्यन्तेऽत्नाचं 
च नोपसम्पयते तदा न तद्विधायकं त्राणं दोपशच्छति । कर्मकरः 
साधनानामन्यतमस वैश्येन तदमावसोपपादयितुं श्क्यतरात् । अतो 
न तत्रारृतदोप इति मः ॥ ५८ ॥ 
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अथ द्वितीयं वयाघातदोपं परिहरति- 

“अभ्युपे काल मेदे दोषवचनात्? ॥ ५९ ॥ 
धत्› इल्यनुवतैते । अभ्युपेत्य काठमभ्युपगम्य होमे प्रदत्तः, 

काठमेदे=तस्य काङख भेदनेऽतिक्रमे दोपवचनात्<दूषणाभिधानात्र 
व्याघातः इत्यथैः । । 

अस्ति तावद् वसन्तो ओप्मो वपौ चेव्य्याधानस्य समय 
भब्राह्मणो वसन्त आदधीत, क्षधरिथो भरीष्म आदधीत, 
वेर्यो वषोखादधीतः ८ शत० २।१।३।५ ) इद्यान्नानात् । 
तसिंशेतसिननभ्याधानतसमये प्रव्येकमाश्रमिभिरधिकारिभियेथावकाद्यम- 

भिदोत्राय कारः कश्चितनियन्तव्यो मवति, य्ेदमान्नातम् “अग्ने ! 
ब्रतपते तं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्, 
इदमहमन्तात् सलयसुवैमिः ( यज्ु° १।५ ) इति । कालशो- 
दितानुदितमेदाद् द्विविधो व्यवखीयते । समयाध्युपितस्यानुदितेऽन्तभौ- 
वसम्भनात् । प्रातः सन्धिकालो हिं समयाध्युषितः, सायंसन्धिका- 
लश्च समयाबिषत इति मेदः । तच्च यः सव्वप्याधानसमये 
“उदिते जुहवानि? इयनिदोजार्थसुदित्तकाठमभ्युपगम्य प्रवृतः पश्चात् 
प्रमादादिना दोपेण तं कां भिनति अतिक्राम्यति परित्यज्य कालान्तरे 
जुदोति, तं प्तयेप दोष उच्यते “तस्माढ़दितहोभिनां विच्छिन्नम- 
होत्रम्” ( शत ० २।२।३।९ ) इति। न नियतकारिणं प्रति । तस्य 
निवतकारिखेन होमविच्छेदानुपपत्तेः । नहि नियतकारिणः किञ्चित् 
कर्म कर्हिचिद् विच्छिद्यते । नचाविच्छिचहोमं कश्चिदेवमपवदितुमर्ेति । . 
प्रशंसनीय श्चेप नियत्तकारी धीमान् न जालपवदनीयो, यो रक्षोभिविचः 
शतधा पीड्यमानोऽपि “तिरक इव भारतजीवातुः” नात्मनो 
नतं भिनत्ति, यदेव यथाश्चाख्मभ्युपगतं तदेवामरणं यथासामथ्यैमनुतिष्ठति, 
न च समेऽपि परियक्ुमिच्छति । यस्य॒ च होमो विच्छिद्यते सोऽ- 
नियत्तकारी मूढधीः पुरुषापसदः । तद्धोमे चेद् बाहमणान्तरेण दूपणमभि- 
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धीयते तदा न पूरवत्रा्मणविदितःखददितदोमो दी भवति । भिन्नवि- 

पयलात् । अतौ न याघातः | किसुक्त ? मनुष्याधिकारकं हि 
शासम् तेन तथोपदिदयते यथा मनुष्यास्दुपदिष्टं यथाभिरुचि भरद 
नियमेनानुतिषठयुः, तच्ठं च द्रागिलेववघ्ययुः । मनुष्याश्च तदेष था- 
भिरुचि ्र्यहं नियमेनानुतिष्ठन्ति यच्च कथिदोषो न खाद्, अनुष्ठीयमानं 
च च्छित फठं तथः प्रयात, अन्यच्च तदपेक्षया किञ्िद्दुटममी- 

फलप्रदं साधनं दटिपथं नेयात् | एतदेवाभिप्रे पर्वसिन् “पेतरेयकेण 

ताबहुदितहोमः स्तूयतेऽतदितदोमश्च दोषवत्तया निन्चते । “्रातेपये 

च तद्वरद्धमुदितहोमो निन्यतेऽनदितहोमश्च स्तूयते । न वेतयोरुभयो- 

ब्रह्मणयोरुदितहोमनिन्दायामनुदितहोमनिन्दायां वाऽसति तास्यैम् , अपि 

शव १ यल खन्यवदाएवगाटुदितकाटोऽनुकूलः खात् , स उदिते जुहुयादि- 

लुदितहोमे मनुष्याणां नियमेन प्रवृत्तौ प्रथमसैतरेयख, यख च सव्यव्- 
दायदादनुदितकाोऽनकरूढः खाद्, सोऽनुदितकाटे जुडयादियनुदित- 

होमे मनुष्याणां नियमेन परृततौ द्वितीय शरतपथख ताल्यम् । नच 

कथमेतदिति संशयितव्यम् । बाहणेषु सरवन विभिसन्निभो प्वितानामधै- 

वादानां साक्षात् परम्पर्या वा नियतपरृतति्रयोजनायां विधेयारथप्रशंसाया- 

मेव ताद्य सर्वसम्मततवात् । अत एवाह द्वितीये भगवान् मठः- 

शतिं त॒ यत्र स्यात् तच धमोढुमौ स्दतौ } 
उभावपि हि तौ धमो सम्यशुक्तौ मनीषिभिः ॥ १४॥ 

हृति । नचैवं तयोः परस्परं विरोधः सम्पद्यते । तस्मान्न व्याघातः 

इति भावः ॥ ५९ ॥ 

अथ तृतीयं पुनरक्तदोषं परिदति-- 
'“सनुचादोपपत्तेखः ॥ ६० ॥ 

५" इलयमुवते । अपरामाप्यहेतदोपनिपेषे वृतीयोऽयं हेतुरिति ् रुचनाय 
चकारः । अमिदितामिधानसानुबादत्वोपपत्नैुनरुक्तदोप इयथः । 

तच्च हि धुनरक्तदोपः प्रसज्यते यत्नान्तरेणाथेममिदितममिधीयते । 
१४ 
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यच्र तु मवत्यमिहितामिधानस कथिदथैः, तच्र नजालेतदृषणं परवेद 
ऊमते । साथैकस तस्यानुवादत्वोपपतेः । द्विविधं द्यभिदितामि 
धानं निरथैकं साथैकं च ] तज मिरथैकं पुनरुक्तं भवति, सार्थकं चानु- 
वादः । न चैप दोषः । अर्थवङञेनोपपत्रख तस्य सर्वाभ्युपगमात् । 
“स वै चिः प्रथमामन्वाह चिरुततमाम्” ( शत० १।३।२।६ ) 
इत्यत्र प्रथमाया उत्तमायाश्च सामिधेन्योश्चिरमिधानमप्यनुवाद् उपपद्यते । 
अर्थवत्वात् । शप चो वाजा अभि वो इविष्मन्तो घरता- 
च्या । देवाक्ञिगाति सुन्नयुः? (ऋ° २।१।२५।१ ) इल्याचाः 
एकादशसंस्याका चछचो हि बहिसमिन्धनवेखायां गीयमानलात् “सा- 
मिघेन्यः” इद्युच्यन्ते, यनेदमान्नातं “समिन्धे साभिषेनीभिः 
रोता तस्मात् सामिधेन्यो नामः ( शत० १।३।२।१ ) इति । 
ताश्च पश्चदृदा विवक्षिताः 1 प्रकृतियागे पश्चदशसंख्याकानां विकृतो 
च सप्तदशसंस्याकानामेव तासामनुबचनस्य विधानात् । तथा च विधा- 

यकं त्राणे स वे चिः प्रथमामन्वाह च्रिरुत्तमाम् । ताः 
पश्वद्र सम्पयन्ते। पश्चद्रो वै वज्नो, वीर्य वज्रो, वीय्येमे- 
वेतत् सामिधेनीरभिसम्पादयति । तस्मादेताखन्च्यमाना- 
सु यं दिष्यात् तसङ्ग्टाभ्यामववाधेत “इदमदमसुमववाधे 
इति । तदेनमेतेन वञ्रेणाववाधते" (शत्त° १।२।२।६-७) इति। 
“ससदरासामिधेनीरनुन्रयात् ( एे° १।१।१ ) इति च । 
तैत्तिरीया अप्यधीयते “पश्चद्रासाभिधेनीरन्वाह” ( ते° सं° 
२५८1२ ) इति । नेच तासां प्रथमायाः उत्तमायाश्चान्तरेण त्रिरमि 
धानं पृश्चद्शल्रमुपप्यते । नच विहितपरि्यागो युक्तः । वेगुप्यपरसङ्गात् । 
तथा च साथकं त्रिरमिधाने न जातु निरर्थकम् । अतो न पुनरुक्त 
दोष इति सावः ॥ ६० ]॥ 

नज नायं परिहारो युज्यते, अनुवाद्साखीकारात् १ तच्ाह-- 

“्वाक्यविभागस्य चाथैग्रदणात" ॥ ६१ ॥ 
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वाक्यविभागरख च~्ाह्मणवाक्यानामनुवादादिमेदेन बिभाग चार्थ 
अटणात्-अ्थवशेन रिष्टः सीकराद् युज्यते परिहार इवथैः । 

रिष्टा सलवथवेचिन्यमवलोक्य तद्राद् नाहणवाक्यानामनुबादा- 
दिभेदेन विमागं खीदरबन्ति तद्यथा यत्र कश्चिदथैविरेषो विधीयते तद् 
विधिवाक्यं, यत्र विहितोऽथैः स्तूयते प्रतिपिद्धो वा निन्दते तदथैवा- 
दवाक्यं, यत्र च किं्चिद्विरोषविपित्सयाऽमिहितार्थोऽनू्यते तदनुबाद- 
वाक्यमिति । तथा चानुबाद्खापि सीकाराद् युज्यते परिहारः 
इति भवः ॥ ६१ ॥ 

नलु कतिविधो व्रा्मणवाक्यानां विभागः रिष्टिर्थवयात् खीक्रि- 
यते ? तच्नाह-- 

धविष्यर्पवादान्चवाद्वचनविनियोगातः ॥ ६२ ॥ 
वचनशब्दो विध्यादिना प्रेकमभिसम्बध्यते । विनिथोगोऽ्र भेदः | 

विधिव्यनम्, अ्थवादवचनम् , अनुचादवचनमिति मेदात् त्रिविधो ब्राह्म- 
णवाक्यानां विभाग इद्यधैः । 

सेधा खलु ब्राहमणवाक्यानि विनिनुज्यन्ते विधिवाक्यम् , अथैवादवा- 
केयम् , अनुवाद्वाक्यं चेति भावः ॥ ६२ ॥ 

` तच्च बिधिवास्यं रक्षयति- 
धविधिर्विधायकः ॥ ६२ ॥ 

विधायकःउपदेद्कः चोदक; प्रवतैक इति यावद् यो वाक्यविरोषः 

स विधिः=विधिवाक्यपदवाच्य इयथः । 
येन हि वाक्यविरेयेण विधिभुखेन वा निपेधयुखेन बा किश्चद् 

विधीयते, किमुक्तं १ “ददं र, इदं मा इर" इत्युपदिष्यते यथा-- 
'खाध्याथोऽध्येतव्य ( दत० ११।५।८३ ) “अभो 
द्योतनम्” (शत २।२।२।१८ ) “सर्य वद्, धर्म चर, खा- 
ध्यायान्मा भ्रमद्, प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । १। देवपि- 

. तृकाथ्यौभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव । पितृदेवो 
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मव ! आचाय्यदेवो भव } अत्तिथिदेवो भव । थान्यनव- 
व्यानि कमीणि तानि सेवित्तव्यानि नो इतराणि" (ते. 
उप० शि० १।११। १-२ ) इति । स “विधिः” इति मावः ॥ 

- तमिमं सावान्तसमेदं विधिं “मीमांसासूज्रवैदिकवृत्तौ" 
विसूरेण व्युदपीपदाम, तसाद न पुनरिह व्युखायते ॥ ६२ ॥ 

अर्थवाद धिसज्य सामान्यतो लक्षयति-- 
“स्तुतिर्निन्दा परङ्रतिः पुराकस्प इदयथवाद्;” ॥ ६४ ॥ 

अथैवाद्ः=पदृत्ये वा निदृ्यै वा विधिनाथेक्षितः स्वुतिलक्षणो वा 
निन्दारक्षणो वाऽथो येनोदयते स वाक्यविदोपः “अथेवाद्ः” इत्यथैवा- 
द्सामान्यलक्षणम् ] सच सतिः, निन्दा, प्रकृतिः, पुराकल्प इति मेदाचतु- 
विधे इत्यथैः । 

चचतु्विधस्तावदर्थवादः-सखतिठक्षणः, निन्दाछक्तषणः, परङृतिठक्षणः, 
पुराकटपलक्षणश्च । तञ्च येन पुरुपपरवृत्यथैमिष्टफरवादेन विहितं स्तूयते 

स्व॒तिखक्षणोऽधथेवाद्ः” प्रथमः, यथा “प्रिये खाध्यायम्रव- 
चने भवतः, युक्तमना भवलयपराधीनोऽहरहरथोन् साधयते 
सुखं खपिति परमचिकित्सक आरमनो मवतीन्दियसंयम- 
अेकारामता च पक्ञाघ्रद्धियेरो रोकपक्तिः, प्रज्ञा वधमाना 
चतुरो धमौन् ब्राद्यणमभिनिष्पादयति नाद्यण्यं प्रतिरूपः 
चर्यौ यरो छोकपक्ति, पच्यमानश्तुभिधमे राह्मण सुन- 
्यव्वेया च दारेन चाजेयतया चावध्यतया च ।१।य 
ह चैके च ् रमा इमे व्यावाप्रथिवी अन्तरेण, खाध्यायो हं 
तेषां परमा काछा, य एचं विद्धान् खाध्यायमघीते, तस्मात् 
खाध्यायोऽध्येतच्यः (शत° ११।५।१।१-२ ) “स. यथाऽह 
स्त्वचो निखच्येत, एवं रात्रेः पाप्मनो निखन्यते, यथा ह 
वा अदिस्त्वचो निसैच्येत, एव॑ सवैस्मात् पाप्मनो निषु 

-च्यते य एर्व विद्धानग्रिहोच्रं होति? ( श्त २।२।२।६ ) 
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चै देवा अतं चरन्ति यत् सर॑, तस्मात् ते यरा, 
यदो इ भवति थ एव॑ विद्धान् सदयं वदति” ( शतत 
१।१।१।५ ) शिरो वे यन्ञस्यातिथ्यम्ः ( शत० ३।४।२।१ ) 
इत्यादिः । 

येन विहिते प्रवृत्यथे निपिद्धाच्च निष्ृत्यथेमनि्टफल्बादेन विहि 
तविपरीतं निषिद्धं च निन्यते स शनिन्दालक्षणोऽर्थवाद्ः” यथा 
“सयं देवा अन्तं मनुष्याः (शत° १।१।१।४ ) सयसं- 
दिता वै देवाः, अन्नसंदिता मनुष्याः ( एेत० १।१।६ ) 
समूलो वा एप परिद्युप्यति थोऽदतमसिवदति” शरभो 

६।१) "पापकारी पापो भवति" (धत° १४।०।२।६) इद्यादिः। 
येन कस्यचित् पुरुपविदोपस्य धमतया परस्परविरद्धं सिद्धवत् किञ्चिदु्यते 
स “परक्रूतिलक्षणोऽथेवाद्ः यथा “त्वा वपामेवाग्रेऽभि 
धारयथ प्रषदाज्य) तद ट चरकाध्व्यवः एपद्ाज्यमवाग्रऽ- 

भिघारयन्ति प्राणः पषद्ाजञ्यमिति वदन्तः” (शत० ३।८।३। 
२४ ) इत्यादिः । 

येन चेतिरासमुखेन किच्चिदुयते स “पुराकल्पलक्षणो ऽथैवाद्ः" 
यथा “एतेन इन्द्रोतो दैवापः शौनको जनमेजयं पारिक्षितं 
याजयाश्चकार । तेनेष्टा सवो पापक्र्यां सवा ब्ह्महल्या- 
मपजघान । सवा द वै पापक्रूलयां सवां ब्रह्महलयामपहन्ति 
योऽश्वमेधेन यजते” ८ शत ० १३।५।६।१ ) इत्यादिः । सोऽ- 
यमथैवादो विधिवाक्येनैकवाक्यतामापन्नोऽ्धवान् मवति न खतन्नः, 
त्चथाद् मगवान् जैमिनिः “विधिना त्वेकवाच्यत्वात् स्तुल- 
न विधीनां स्युः” (भौ०१।२।७) इति । निध्वपक्षिताथैवादिलाकपः 
अथवाद्! इति मावः ॥ ६४ ॥ 

अचुवाद रक्ष्यति- 

“विधिषिदितस्याचुबचनमलुचाद्;' ॥ ३५ ॥ 
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विधिविहितसखय~विधेविहितस्य चानुयचर्ननपुनर्वचनं पुनरमिधानम् 
अभ्यास इति यावदनुवादभ=अनुवाद्पदार्थं इ्थैः। 

भेन खट विधिवी विहितोऽ्यो वा किश्चितप्रयोजनवशादनूयते स 
वाक्यविरेषो “अनुवादः । सच विध्यनुवचनं विहितायुवचरग चेति 

भेदाद् द्विविधः । तच्च येन वाक्यविरोषेण किञ्चित् प्रयोजनमुदिर्य 
निधिरनूच्यते तद् “विध्यल्ुवच्न” शब्दानुवाद्ः 1 सच पूर्मुदाहतः । 
येन च स्तोतुं वा निन्दितुं बा कञ्चिद्धिधिेयमभिधातुं वा॒विहितानन्त- 
ध्यै विधातुं वा विदहितोऽधोऽनूच्यते, किस्त १ येन विदितमथंमधिङ्ृय 
सतति निन्दा वा बिधिरोपो वा विहितक्रमो वा वोध्यते, तद् “विदि. 
तानुवचनम्” भथीनुवादः, यथा “यावन्तं द् वा इमां पृथिवीं 
वित्तेन पणी ददद् लोक जयति शिस्तावन्तं जयति 
भूयांसं चाक्षय्यं, य एवं विद्धानहरदहः! खाध्यायमधीतेः 
( शत० ११५८३ ) “एष ह् वै स एकातिधिः, स एष ` 
जहत्छु बसति, एतां वाव स देवतामपरुणद्धि योऽलम- 
ग्रिहोच्ाय सन् नाथिरो्नं जदोति, तमेषा देवताऽपर- 
ाऽपरणद्छस्माच लोकादसुष्माचोमाभ्यां योऽलमधिदहो- 
जराय सन नाभ्रिदोच्रं जदोति, तस्माद् योऽरूमथिदोत्राय 
स्यात् जह्यात्? ( पेत० ५।५।५ ) “आज्येन ज्जहोति, तेजो 
वा आज्यं, तेजसेवारिमिन् तत्तेजो दधाति यदाज्येन जहीः 
ति, एतद् वे देवानां भियं धाम यदाज्यं, परियेणेवैनान् 
घाना समधेयति” ( शत० १३।१।१०।२ ) त एन॑ समृद्धाः 
सम्यन्ति सैः कामैः ( शत० १३।६।२।११ ) “सोमे- 
नेष्टा सौत्रामण्या यजेत ( शत० १२।८।१।२ ) इत्यादिरिति 
भावः ॥ ६५ ॥ । 

अच राङ्कते-- 
न ०, “नालवादपुनरक्तयोर्विदोषः दाब्दाभ्यासोपपनत्तेः !} ६६॥ 
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अनुवादपुनरुक्तयोः=भनुवादसय पुन्क्तसख च विदेषो मिथोभेदो न= 
मवति, कुतः ? उ्दाभ्यासोपपत्तेः=अभिदितस्य गर्द यः पुनर. 
भिधानटक्षणोऽम्यासस्तसखोमयनसिद्धेरित्यथैः | 

यथा ह्यनुवादेऽभिदहितः रब्दोऽभ्यस्यते तथा पनरुक्तेऽप्यभ्यछते | 
तथा च समाना द्योः शब्दाभ्यासोपपत्तिः ! अतोऽवगम्यते नास्य- 
नुबादपुनरक्तयोः कथिद् विष इति भावः ॥ ६६ ॥ 

समाधत्ते- 

^करीघरतरगमनोपदेरावद्भ्यासान्नाविद्दोपः” ॥ ६७ ॥ 
अविोपः=अनुवादपुनर्क्तयोरविरेषाभावो नन मवति, कुतः! शीघ्रत- 

रगमनोपदेदावदम्यासात्-छोकपिद्धस सीधत्तरगमनोपदेशस्येवाुवादस्यापि 
सारथैकाम्यासलादिव्यथैः । 

यद्यप्युबादपुनरुक्तयोः शब्दास्यासो न विशिष्यते, तसखोभयत्रापि 
समानत्वात् । तथापि तत्रर्थकृतो विशेषो विते । साथैकः शब्दा- 
भ्यासो हयनुवादः, निरथैकश्च पुनरुक्तम् ! किंसु्तं १ यथा हि लोके 
“गम्यताम्? इत्यभिधाय रीग्रत्तरगमनकलामाय “गम्यतां गम्य- 
ताम् इ्मिदितः शब्दः पुनरभ्यसखते तथाऽनुवादेऽप्यथैविरे- 
पलाभायाभिरितः शब्दः पुनरभ्यस्यते । नचेवं पुनरुक्तं । तत्र तदभ्या- 
सख निरथकतात् । तथा च शब्दाम्याससाम्येऽपि साथंकलनिरथेक 
त्वाभ्यां विरोपय सद्धावादस्यनुवादपुनरक्तयोर्विशेप इति सिद्धमिति 

भवः ॥ ६७ ॥ 

नन्वनृतत्वादिदोपामावाद् भवतु %्राह्मणस्य प्रामाण्यं तथापि 

तत् कीटदा विवक्षितमिति वक्तव्यं १ तनाह-- 

मन्रायर्वेद्पामाण्यवच तत्परामाण्यमा्षप्रामाण्यात् ॥६८॥ 

मिचक्रमश्वः । तस्मामाण्यं च=तदा शब्दविरेयं ब्रह्मणचतुष्टयं परा- 

सृति, ाह्णभ्रामाण्यं च मन््रादुर्वेदधामाण्यवत्=मन्नो मगवान् वेदः 
ध्मन्नो गुर ( ऋ० २।२।१६।४ ) “स्यो मन्न” ( =° 
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२।२।२२।२ ) इलयादिश्चतेः, तदनुकूटलायुर्वदसख याद्या प्रमाप्ं ताद्य 
वेदितव्यं, तः ? आप्तप्रामाण्यात्-घ्वादिनः सान्प्रदायिक्रा आप्ताः+ 
तेषां प्रमाणमावः . प्रामाण्यं, तसात् साग्प्दरायिकाभ्युपगमादिलर्य 
आयुवेद धनुरेढो गान्ध्बेदोऽथवेदश्चेति चारः खल् ऋगृवेदादीनां 
यथाक्रममुपवेदाः । तत्र॒ चरकटुश्चुतादिभिक्रपिमित्रदेदाधारतः प्रणी 
ताः ये ताक्चरकलुशरुतप्रभृतयेो ब्रन्याः ते “आयुर्वेदः इनि व्यपदि- 
श्यन्ते ! सोऽयमायुरदः प्रवृत्तितामर्यसामर््यानुमितवेदमूख्लामूछलयभ्यां 

कसिधिदये प्रमाणं किरि चाप्रमाणमिति सन्प्रतिपने, नालि 
कलयापि विप्रतिष्िः। अत्त एद त इद् सिद्धटुपादीयते । त चैत- 
खायुर्ेदख यथा वेदानुकूखतात् प्रामाण्यं प्रतिकूख्त्वाचप्रामाष्यं परतः 
प्रामाण्यमिति यावत् तथा बाद्मणचतुष्टयसापि प्रामाप्वं वेदितव्यम् । 
ताम्पदायिकाभ्युपगमात् । एष दि तेपमभ्युपगमः-भ्रयपि त्राघ्मणानां 
प्रणेतारः किरतरेयप्रभृतय ऋपयः परमवेदिका अभूवन् तथापि 
मनुष्याः । मनुष्येषु च भ्रमप्रमादादयो विश्च दोपाः भावादेव नन्म- 
वन्ति । प्रकृतिवदयत्वात् । अतलसणीता वत्राह्मणग्रन्था न वेदवत् 
परमाणं भवितुमदन्ति किन्तु बेदानुकूकलात् प्रमाणं प्रतिकरख्ताचाप्र- 
माणे यथाऽऽयुवेदः । तचधाऽऽह सम्प्रदायविद् भगवान् जैमिनिः “वि 
रोधे त्वनपेश्ष्यं स्पादसति दलुमानम्” (मी° १।३।२) इति । 
यथां चेदमित्थमेव नान्यथा तथां वयं “भमीमांसासच्रवदिक- 
चत्तो ` व्युदपत्सहि । तस्मात् सिद्धं त्राल्यणानां तद्यशाद्भाविना 
च सर्वेषाड्पिमुनिग्रन्थानां वेदानुकूल्लास्मामाण्वं, प्रतिकूकताचाप्र- 
माण्यमिति मावः ॥ ६८ ॥ 

संरायं च भरमाणानि सम्परीश्ष्य यथाक्रमम् । 
ब्राह्मणाना प्रसासावो व्याख्याय्यत्च सविस्तरम् ॥ १॥ 

इति श्रीमत्यरमहंसपरिब्राजकाचा्योदासीनवय्योत्मारासभगव- 
त्पादद्ेष्यहरिपरसादकृतायां व्यायसुत्रवेदिकदृत्त 

द्वितीयाध्यायस्या्यमाहिकम् । 



हितीयोऽभ्याथः 

>< 

दवितीयमाहिकम् 
प्रमाणानि परीक्षितानि, सम्पति तदित्तापरीक्षणीया, तद्धे 

द्वितीयमाहिकं भारभमाणः पूर्वै तावत् पू्वपक्षमाह-- 

भ्न चतुष्मैतिधा्थापत्तिसम्भवाभावभामाण्यात्” ॥ १॥ 
प्रमाणानामिति प्रकरणाह्टभ्यते । चतुष्र॑-पमाणानां चतुमौवं चतुप्पर- 

कारं चतुधौलं न=न युज्यते, तः ? रेतिष्या्थापत्तिसम्मवाभावप्रामा- 
प्यात्=देतिद्यं चाथोपत्तिश् सम्भवश्चामवशच ते तथा, तेपां प्रामाप्यात् 
तेषामपि प्रमाणलाभ्युपगमादित्यथैः । 

यटुक्तं श्थ्रयक्षाचुमानोपमानराब्दाः प्रमाणानि ( न्या 
१।१।३) इति। तत्न युज्यते । तद्व्यतिरिक्तानितिहयारथौपत्तिसम्भवामावा- 
नामपि प्रमाणतवङ्गीकारात् । किसु क्तं ? प्रमाणलवं प्रयक्षादिषतुष्टयमा- . 
भरवृत्ति प्रदक्षादिचतुष्टयान्यतमतव्याप्यमिति याबत् न सम्मति; तदुव्य- 

तिरिक्तेतिष्यादिप्वपि वतैमानत्वादिति भावः ॥ 

तच प्रवादपारमप्यम् एेतिदासिकं क्ञानमिति यावत् “एेतिद्यम्" 
अभिधीयमानादथीदन्यसयाथैस्यापत्तिः प्रािज्ञीनम् उपपादयान्यथानुपप- 

. तिन्ञानादुपपादकक्ञानमिति यावद् “अर्थापत्तिः अविनामाववति- 
नोऽथैसय सत्ता्ञानादन्यख सत्तज्ञानं “सम्भवः विरोषिन्ञानाद् 
विरोधिनो ज्ञानम्, अथवा यस्मा अहणाद् प्रतियोगी न गह्यते सा 
गृह्यमाणा योग्यख प्रतियोगिनोऽगुपरव्धिः “अ भावः?इति विवेकः॥१॥ 

१५ । 
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सिद्धान्तयति-- 

“शब्द् रेतिद्यानथौन्तरभावादुमानेऽथी- 
पत्तिसम्भवाभावानथौन्तरभावाचाप्रतिपेधः" ॥ २.॥ 
भिन्नक्रमश्चः। अप्रतिपेधः=न चतुष्टमिति प्रतिपेधो न सम्भवति, कुतः! 

शव्दे-शब्दपरमाणे पेतिद्यान्थीन्तरमावात्~देतिष्यप्रमाणस्याथीन्तरभावा- 
भावाभ्युपगमात् अन्तमीवाभ्युपगमादिति यावत्, अनुमाने च=अनुभान- 
प्रमाणे चार्थापत्तिसम्भवाभावानर्थान्तरमावात्=भथीपत्तिसम्भवाभावप्रमा- 
णानामन्तर्मावाभ्युपगमादित्यथैः । 

न वयमेतिह्यादीनि प्रमाणानि न सन्तीति त्रूमः अपिच? तानि 
प्रमाणान्तराणि न भवन्तीति वच्मः । पेतिष्यं हि शब्देऽथौपत्तिसम्भवा- 
भावाश्वानुमानेऽन्तर्भवन्ति । यस्य च यत्रान्तभावः सम्भवति, तस्य ततोऽ- 

ौन्तरभावेनाभ्युपगमो व्यथैः । किस्त १ तदा दि प्रमाणत प्रलक्षा- 
दिप्रमाणचतुष्टयमात्रृत्ति न भवेत् चेत् ततः कानिचित् प्माणान्तराणि 
सिध्येयुः । नचैतिह्यादीनि प्रमाणानि सन्त्यपि प्रमाणान्तराणि सिध्यन्ति । 
तेषां शब्दानुमानयोयैथायथमन्तमावसम्भवात् । अतोऽनुपपन्नः प्रतिषेधः 
इति मावः ॥ 

यथा चैतिह्यादीनां चतुणी रब्दानुमानयोरन्तमीवः, तथा “वैदो- 
. षिकसून्रवेदिकल्न्तौ” नवमाध्याये द्वितीयादिके पश्मसूत्रे सोदाह- 

रणो विस्पष्ट इति बोध्यम् ॥ २ ॥ 
नन्वथौपत्तेरनुमानप्रमाणान्तमौवो नोपप्तेऽप्रसाणत्वादिति तव्यः 

आशङ्कते- । | 

“अथोपत्तिरपमाणमनैकान्तिकत्वात्" ॥ २ ॥ 
अथापत्तिः=प्रमाणतेनामिमताऽथीपत्तिरप्रमाणं -ममाणं न॒ भवति, 

कुतः १ अनेकान्तिकलात्-सव्यभिचारोऽनैकान्तिकः, तस॒ मावसतत्तव 
तसात् व्यमिचारितादित्यर्थः । 

अभिधीयमाने योऽन्योऽयोऽथीदापचते थथा “असच मेतेषु वृष्टिं 
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भवति'" इदुक्ते “सत्यु मवति इति, थथा वा “स्थूलो देवदत्तो दिवा 
न मुद्ध" शटयुक्ते “नक्तं भुङे इति, साऽर्थापत्तिरिदयुक्तम् ! नच तञ- 
माणं भवितुमर्हति । कचित् सरंछपि मेचेपु दृष्टः नक्तमभोजिन्यपि वात- 
रुगे च खोल्य्य दुर्बनात् । चेदियं प्रमाणं भवेत् तदा न चिदपि 
खक्रमथ व्यमिचरेत्। नद्यर्थं व्यमिचरद्पिं कचित् किञ्चित् प्रमाण- 
मुपपदयते । व्यभिचरति चेयम् । तसादप्रमाणमिति भावः ॥ ३ ॥ 

निराङस्ते- 

“अनधीपत्तावर्थापत्यभिमानात्" ॥ ४॥ 
अथीपत्तेरनैकान्तिकलयमिति विपरिणम्यालुवर्ते । अनर्थापत्तो-अर्था- 

पर्याभासेऽथापत्त्यमिमानात=अथीपत््यभिमानकरणादर्थापत्तेरलेकान्तित्वं 
प्रतिभातीयरथः | 

यां हि मवानर्यापततं मन्यते न साऽथीपत्तिः अपि च १ अथीपत्त्वा- 
भासः। नद्यसामिः सत्सु मेघेषु बृष्टिर्मवत्येव, दिवाऽसुज्ञानः स्थूलो नक्तं 
भुद्ध एवरेव्यथौपत्तिराखीयते येनेयमनेकान्तिकी भवन्ती प्रमाणं न भवेत् 
अपि च ? सत्यु मवु वृष्टिः, असति रोगे दिवाऽयुञ्लानः स्थूलो नक्तं 
मोजीति । नचैवं “कारण भावात्काय्यै भावः (मै०४।१।३) इति 
नियमं विहायान्यो नियमः कथिदापयते ] नच कचित् प्रतिवन्धक्रवशात् 
का्यादु्रीनेऽपि नियमोऽयं व्यभिचरितुमर्हति | परतिबन्धकामावस्यापि कारणे 
प्रवेशात्। म्शचेतदपद्यन् व्यभिचारमाशङ्कते, तेन च तस्याः प्रमाणाभावः 
इति नायं शीटो ज्यायान् । किश्च “भथौपत्तिरप्रमाणमनेकान्तिकल्यदः 
इत्यचाथौपत्तिमां पक्षीक्रियते अथवाऽनैकान्तिकी काचित् १ आयेऽ- 
सिद्धो हेतुः । मथीपत्तिमातरस्यानेकान्तिकलाननुभवात् । द्वितीये सिद्ध- 
साधनम् ! अनैकान्तिक्या अप्रमाणलस्यासामिरप्यभ्युपगमात् । याऽ- 
नैकान्तिकी साऽथीपत्तिरममाणमिति प्रतिजानातस्य चैकान्तिकी या सा 

प्रमाणामि्यथौदापद्यते । नच तद्पलापः सुकरः । प्रतिज्ञाव्याधातात् । 
` अतो नाप्रमाणम्थौपत्तिरिति भावः ॥ % ॥ 
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विधान्तरेण निराङृत्ते- 

(प्रतिपेधाप्रामाण्यध्निकाम्तिकत्वास्' ॥ ५॥ 

जय्यः । प्रतिपेधाप्रामाप्य्च-अर्यापत्तिरपरमाणमिद्युक्तस्यायीपत्ति- 

्रामा्ययतिपेधस्य प्रामाण्यमपि न वियते, कतः १ अनकान्तिकलाच् 

व्यभिचारिवादित्यथैः 1 । 

परतिपेधख प्रामाण्ये ्यरथीपतेर्रामाप्य सेद्रदति नाप्रामाण्ये 1 नच 

्रतिपेधलय प्रामाण्यमुपप्ते । तस खविषयततोऽ्यत्र वतीमानलेनानिकान्ति 

कलात् । अनेकान्तिक्यामथीपततो वमानं प्रापय दि तस्य खविप्यः। 

देकान्तिक्यां तसं वरमान चाचविपयः । नैप प्रतिेधोऽनैकान्ति- 

क्यामेवाथीपत्तौ वर्मन प्रामाण्ये प्रवक्षते नेकान्तिकयां वतमाने तसिन् 

अपि च! प्रामाण्यमात्रे । अर्थापत्तिराव्देनायौपततिमात्रसय ग्द्ीतु र्य 

ल्यात् ! ससिंश्ोभयसिन् यत॑मानो भवति निःशद्धमनैकान्तिकः । 
खबिपयतोऽन्यत्राखविपयेऽपि वरीमानलात् । यश्चनिकान्तिकः, स॒ न 
प्रमाणमिति प्रतिपेधसाप्रामाण्येऽ्ापत्तिरपरमाणं न सिष्यति । तसदिपा 

प्रमाणमिति भावः ॥ ५॥ 

नन्यसाभिरथीपत्तिशब्देन नाथपत्तिमात्र विवक्ष्यते अपि च! 

अनेकान्तिक्यथीपत्ति, अतो न प्रतिपेधाभ्रामाप्यं १ तत्राद-- 

धतत्पामाण्ये वा नाथापच्यप्रासाण्यम्" ॥ ३ ॥ 
चार्थो वाकारः पक्षान्तरमाह । तत्मरासण्ये वा=तदा प्रतिपेधं पराश 

शति, अनैक्यान्तिक्याम्थापत्तो वसमानं यत्प्रामाण्यं तन्मानविपयत्रेन तख 
प्रतिपेधख प्रामाण्ये चाथीपच्यप्रामाण्यसू-अ्थीपत्तेः प्रामाण्यामविो ननन 

सिध्यतीत्थैः । ४ 

` अनैकान्तिक्यथौपत्तिरपरमाणमिति शुवता खलेकान्तिकी सा प्रमाण- 
मिलम्यपगन्तव्यम् अन्यथाञ्जैकान्तिकीति विदोपणवेय्यप्रसङ्गत् । एत- 

चेटमसाकम् ! मसाभिरपयैकान्तिक्या एवाथौपत्तः प्रामाप्यमभ्युपगम्यते 
ननकान्तिक्थाः । अतोऽनैकान्तिक्यां तखां भवतु प्रामाण्यप्रतिपेधः ` 
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परमाणं, नेचैतावताऽथीपततेः प्रामाप्यख प्रतिषेध उप्ते । तख तदवि. 
यत्नात् । यस्मामाण्यं च न जतु प्रतिपेधमोचरः, सा न कर्हिविदपरमाणं 
सेदुमेति । तसादेपा प्रमाणमिति भावः ॥ ६ ॥ 

इदानीमभाव्यानुमानान्तमौवमसदमानसतदप्रामाप्यं तावदारहते-- 
“नाभावंपरामाण्यं प्रमेयासिद्धेःः ॥ ७ ॥ 

अमावप्रामाण्यम्-भमावस प्रामाण्यं नन सिध्यति, कुतः ? प्रमेया- 
सिद्धेः=ततमेयासिद्धेरितयथैः । 

यत् खलु प्रमाणे तस्यास्ति किश्चित् प्रमेयम् । यख च प्रमेयमेव नासि 
न तत् कचित् भ्रमाणमुपपदयते । प्रमेयामवे हि कस्येदं प्रमाणं सात् 
अभतेश्च तथा । किमुक्त ? यद्विषयं तद्प्रमाणं इष्टं यथाऽशवप्रतिषादने 
गोशब्दः, तथा चामावः । तखाद्प्रमाणमिति भावः ॥ ७ ॥ 

समापत्ते-- 
लक्षितेष्वलक्षणरक्षितत्वादरक्षितानां 
तत्परमेयसिद्धे ॥ ८ ॥ 

अभावमामाण्यमिल्यनुवर्॑ते । लदितेपु-्यावतैकल्ाटक्षणे ब्रह्=वेदः, 
तेन ये लक्ष्यन्ते व्यावर्लन्ते तेपु सम्माननीयेषु बरहमदस्तेषु गुरुकुखत्रहय- 
चारिषु मिटितानामलक्षितानाम्-अत्रहमदस्तानामलक्षणरक्षिततात्= 
उक्तलक्षणामावेन प्रतिप्यमानलात् तत्ममेयसिद्धेः-ततस्ममेयतवसिद्धेरमाव- 
प्रामाण्यं सिष्यतीदर्थः | । 

यन्न खटु भूयांसो गुर्छुलव्रह्यचारिणो लक्षिताश्चालक्षिताश्च समि 

छिताः सन्तो देदासोन्नतिसाधनविषयानुपदेशानाकणैयितुकामाः परमो- 

त्यादेन पितृकवयस्याथिषठातवर्ग्यव्रे दूरतो वद्धाज्ञलयस्तूप्णीमवति- ` 
छन्ते तन्न “अलक्षितान् ब्रह्मचारिणो मत्पविे विशेषतो बोधनार्थं इत- 

मानव इत्यधिष्ठातृषय्यैण प्रयुक्तः कथित् संरक्षको मेधावी येषु त्रम- 
चारिषु रक्षणं न विद्यते तान् ठक्षणामावेन प्रतिप शीघ्रमानयतीति 
द्म्। चेद्भावः प्रमाणं न भवेत् तदा रक्षणामावेनारक्षितान् जद 

चारिणः संरक्नको न प्रतिपद्येत । नहि भ्रमाणतोऽन्येन किश्चत् प्रतिपत्तुं 
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श्वयते । प्रमाणरेव म्रतिपत्तिरेतुचाङ्गीकारात् । प्रतिपद्यते च । ततो 
भवत्यनुमानम् “असि तावदभावश्यालकषिताः ब्रह्मचारिणः प्रमेयं, 
प्रतिपत्तिविषयत्वात्, लक्षणाभावश्च प्रमाणं यतोऽयं तप्प्रतिपत्तितुः" 
इति । किसुन्तं ? विरोधि्ञानाद् विरोधिनो ज्ञानं ह्यभावः । तत्रालक्षणं 
लक्षणस्य, रक्षणं चारक्षणस्य विरोधीति यत्र लक्षणं न विदयते तत्रारक्ष- 
णेन, यत्र चारक्षणं, तत्र॒ छक्षणेनावदय भवितव्य, नोभयेनोमयत्र | 
विरोधाभावप्रसद्कात्। रक्षितेषु चालक्षितेषु च ब्रह्मचारिपु येषु छक्षणं न वि 
चते तेऽरुक्षिता इति सुखेन प्रमातुं शक्यन्ते । लक्षणविरोधिनोऽलक्षणसख 
तत्र विद्यमानत्वात् । नचेयं प्रमा प्रमाणादते सम्भवति | प्रमाणं च तत्र न 
लक्षणामावतोऽन्यत् किश्चिदुपङभ्यते । नच तस्य विपयाभावादप्रामा- 

प्यमिति युक्तं भाषणम् । अखक्षितानां ब्रह्मचारिणामेव तद्विपयत्रप्तम्म- 
वात् । अतो नाप्रमाणममाव इति भावः ॥ ८॥ 

आशङ्क्य निराच््टे- 

“असलयर्थे नामाव इति चेक्नान्यलक्षणोपपत्तेः" ॥ ९॥ 
अर्थनप्रतियोगिभूताथे लक्षणेऽसति-भलक्षितेषु ब्रह्मचारिष्ववि्यमाने 

सत्यभावः=तदसावो न=न सम्भवतीतिचे्रान्यलक्षणोपपत्तेः-अन्यत्र रक्षि 
तेषु अह्यचारिषु विमानस्य लक्षणसात्रामावोपपततरिव्यथैः । 

यज हि यद् वियते तत्र तद्मावः सम्भवति नान्यत्र । भप्रसक्त- 
प्रतिषेधापततः । नचारुपितेषु ब्रमचारिषु लक्षणं विदयते । अविद्यमाने च 
तसिन् न ॒तदभावस्तत्र सम्भवति । सम्भवामावे च नतरां तख 

' तस्रतिपततिहेतुलमिति । नैतद् युक्तमभिधीयते । अन्यत्र विचमानखाप्यन्यतरा- 
भावसम्मवात् । नहि य॒त्र यद् विद्यते तत्रैव तदमावः सम्भवतीत्यत 
कथिन्नियमः अपि च ? यद् विद्यते त्यामावः । अन्यथा वायै 
रूपाभावो न गृह्येत । विधते च रक्षिते बरहमचारिषु लक्षणम् 1 अतस- 
द्माबोऽकक्षितषु सम्भवति । भचैवमपरसक्तपरतिपेधः। ग्रसक्तसैव भरति. 
चात् । तथा च न तख तप्मरतिपत्तिेतुत्वासम्मव इति भावः | ९ ॥ 
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उक्तम विस्पटयितुं पुनश्टटेनारक्ते- 

"“तत्सिद्धेरटक्ितेष्वहेतुः" ॥ १०॥ 

अमाव इलयनुवरवते । तसिद्धः=तेषु रक्षितेषु सिदविर्वियमानता यख 

लक्षण तल्याभावःभभ्युपगतोऽमागोऽरषितेषु-अलक्षतेषु तचार 

प्वेतुः=प्रतिपत्तदेतुमं सम्भवतीलथैः । 

सिद्धो दि रक्षणामावोऽलक्षितेषु तघचारिषु प्रतिपत्तिदेतुरुपपदते 

नासिद्ध । नैष लक्षे विमाने कथितमत । वियते च न 

विते चेति व्याघात्रसङ्नात् । विद्यते च ठक्षतेषु व्रमचारिपु र- 

णम् 1 अतः कथं तद्भावः सिध्येत् । असिधयेश्च कथमलक्षितेपु तेषु 

प्रतिपततिदेतुः सम्भवेत् । किखुक्तं १ यद् विद्यते न तदभावोऽम्युपगन्तु 

शक्यते । विरोधात् । यच न विदयते घुतां न तदभाः । अप्रसत्तप्र- 

तिपेधात् । विदयते च रक्षितेषु तेषु रक्षणम् । अतो न तद्मावोऽक्षि- 

तानां प्रतिपत्तिदेतुः सम्भवतीति मावः ॥ १० ॥ 

समाधत्ते- 

ध्न लक्षणावस्ितापेक्चसिदः ॥ ११ ॥ 

अरक्षितेषिनुर्ते । न=यदुक्तं तत्र छतः लक्षणावसितापे- 

्सिद्ध~लक्षणस यद्वसितं रकितेष्वखानं तदपक्षख तद्मावख 

पि्धरलक्ितेषु सिद्धेरिद्यः । 
यदि वयं यत्र रक्षणं विधते तत्र तदभावं ब्रूयाम तदा तदभाना- 

सिद्धिः स्यात् । नच वय॑ यत्र उक्षण तत्र तदमावं व्रूमः, किन्तु ठषितेषु 

लकणम्, अक्षितेषु तद्भावः । नचेदं व्याहन्यते । अवखानतद्भाव- 

मोभिन्देशलात् । तथा च सिद्धो ल्णाभावः । षिद्धल च प्रतिपत्ति 

हेतुत्वमपि सिद्धमेव । तस्मानास्यमावप्रामाण्य 
कश्िदोप इति भावः॥११॥ 

नलु तथापि विद्मानयेवामायोऽभयुपगत सच व्याहन्यते १ तत्राह- 

धपरायुत्पत्तेरभावोपपत्तेश्च” ॥ १२॥ 

नादितेष्वि्येतद्यमनुवतेते । तुष्यतुदुनैनन्यायेन समाधानात् 
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मेतदिति सूचनाय चकारः । प्राुखत्तेः=लम्नणोतत्तितः पुरलादभगवो- 

पपत्ते-लक्षणाभावसिदर्म=अटकषितेषु तद्पिद्विर्ति्यथः । 

व्याहतिपसद्धाचेद् विद्यमानदयाभावं न मन्यते तदा रक्षणो. 

तितः प्ाम् विद्यमानं रक्षणामावरमेवाठक्षितानां त्रल्चरारिणां रतिपतनि- 
साधनं मन्य । स हि तत्र सम्भवति । नदि कथिदू भूत्वा न मवतीति- 

वदुमूत्वा भवतीति न मन्यते । गुरकुटे प्रविष्टानां चार्यतनयानां व्रस- 

संस्कारतः पश्ाद् नलदं नूतं सम्भाव्यते, ततः पूष च तेपु तदमदरः 

हुतराम् । अतोऽधिषठात् प्रयुक्तः संरक्को यदा ठक्ितेष्िवारकषतेु 
न लक्षणं साक्षाछुरुते तदा तच तदभावे प्रतिपद्यते । प्रतिपनेन तेन 

चालक्षितान् ब्रघचारिणः प्रतिप्यानयति । नचैपा प्रतिपत्तिरन्तरेण रक्त. 

णाभावमुपप्यते । न च. लक्षणामायम्य प्रतिपत्तितुलं॑चान्तरेण प्रामा- 

प्यम् ] अतःपिद्धमसि तावत् प्रमाणमभावः । सचानुमानविधयां प्रति- 

पादकलवाद्नुमानमेव न जातु प्रमाणान्तरमिति तायैव प्रमाणानि ना- 

धिकानि नापि न्यूनानीति भावः ॥ १२॥ 

“अआसोपदेदाः दाच्दः” ( न्या १।१।७ ) इदयुक्तम् । त्र 
शब्दः शब्दाथैयोः सम्बन्धश्च परीक्षितः । सम्प्रति तस्यानित्यतं परीचि- 

शिषः पूवैन्तावत् सिद्धान्तेनोपक्रमते-- 
“आदिमत्वादैन्द्रियकत्वात्करुतकवडुपचाराच | १६ ॥ 

अनित्यः शव्द इति प्रतिज्ञारोपः । एकतहेतुत्रयसमु्चय इति चका 

राधः । आआदिमच््वात््-आदि कारणं वियते यस स आदिमान् तख 

सविस्तत्वं॑ तसात् कारणवत्वात्, देन्द्रियकलवात्इन्दियेण ग्राह्य 
प्रकाद्यः पेन्दरियकः, तख भावस्तत्त्वं तसात् इन्द्ियग्राह्यतरात्, इतक 
वदुपचाराच-छृतकं काय्यै तस्येवोपचारः व्यवहारसतद्विषयलाचानित्यः 

शब्द् इत्यथः । 

थत् खट कारणतो निष्पद्यते तत् कारणवदिति व्यपदिद्यते । यच 

कारणवत् दनि, यथा चादि । शब्दोऽपि कारणवान् । स दि संयो- 
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दीनान 

गादितो निमदयते, तचधोक्तं द्ैनान्तरे “संयोगाद् विभागवच्छ- 

न्दा हाव्दूनिष्पत्तिः" ( पै २।२।३१ ) इति । तसादनियः । 
यदिन्धियेण मृते तदनिलं चं यथा संयोगादि, शब्दोऽपि ्रत्नदि- 

भेण गते, तयोक्तं दर्वनान्तर “श्रोत्रग्रहृणो योऽथः स राद” 
(३० २।२।२१ ) इति । तरसादनि्ः । यत् तावकं मवति तदेव 

टृतकवटुपचर्ते. नाकृतेकम् । नदि सामान्यामावे भवति कचिहुप- 

चारः ! न च कृतकाृतकयोरसि किञ्चित् सामान्यम् । एतकख तु तः 

केन सामात्यं सिद्धमेव न जालरसिद्धम् । अतो युक्तस तद्रदुपचारः । 

कृतको धटादिरुयत्तिविनाशगोचरो दृटः, शब्दोऽपि तदटुपचते “जातः 

शब्दो विनः शब्दः” इति । कृतक मुखं दुःखं तीतर मन्दं चं शब्दोऽ- 

पि तद्वुपचययते तीतः श्यो मन्दः र्दः” इति । ताद् भवदनुमानं 

यथादिमन्चर्दन्दियकलादनियः शद्धः तथां कृतकवेहुपचारादष्यनिलयः 

इति भवः ॥ १३॥ 

उक्तेतुत्रयव्यमिचारमा्ते-- 

भ्न घटाभावसामान्यनिखत्वाचिलेष्वप्यः 

निखवडुपचाराचः ॥ १४ ॥ 

न~भदिमश्चादितः शब्दसानिल्यलं न सम्भवति, कुतः १ षटा- 

मावसामात्यनियतात्=घरध्वंस्ो घटाभावः, गोलादरिजितिः सामान्य) 

धटामाबश्च सामान्यं च ते तथा, तयोरनिललः तसात्--भादिमततवेऽपि 

धदामावसेन्दियकलेऽपि सामान्यल॒नियलात् › निसेषवगिभकाशाः 

दिनिलप्दयेलप्यनिचवहुपचारा्-छतकटुवा
दीनाेल । 

थत् सष शन्दोऽनिलय आदिचलादिलुक्त, तव् । व्यभिचारात् 

अलति चटथ्वसे व्यभिचारः, तसादिमततेऽपि नि्यल्त् । आदिम च 

कारणविभागजन्यतम् ! न च सति गे पुनरथ मवति । नित्यत्व 

च धवसापरतियोगित्म् । नदि षटध्व॑सः वलते यथा भदः । वमिः 

चाराचादिमतवादिचदेदः। ेनछियकलायनिः षद इगु गोला- 

१६ 
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दिसामान्ये व्यभिचारात् । असति गोतरादिसामान्यमन्द्ियकम् । तदाश्रयगवा" 
दिव्यक्तीनमिन्दियकलात् । निदं चाप्रर्यं खायिलरात् । न च तक 
वहुपचारादप्यनिलः शब्दः सेद्धुमर्हति । निलयष्वपि छतकवटुपवारद- 
नात् । इयते द्याकाशादिनिेष्वपि कृतकवहुपचारः, भकारीकदेरे 
भूमिवरियते रैक च सकार प्रतिः, यतरेदमास्नातं “पादोऽस्य 
विश्वा भूतानि निपादस्यारर्तं दिवि” (ऋ० ८।४।१७।२ ) 
इति । न च व्यापकसाकाशचख जगलितुः पुरुपख च परमाथैतः प्रदेशाः 
सम्भवन्ति । निरवयबलात् 1 इ तकख तु सम्भवन्ति। सावयवत्वात् । सोऽय 
कृतकवदुपचारस्य निलयेषु व्यभिचारः 1 ततश्चेषोऽदेतुरिति भावः ॥ १४ ॥ 

त्राय वभिचारञुद्धरति-- 

श्तत्त्वभाक्तयोनीनात्वविभागादन्यभिचारः" ॥ १५ ॥ 
जव्यमिचारः-आदिमत्त्वसख देतोधैटाभावे व्यभिचारो नालि; कुत! 

तत्वमाक्तयोभ=युस्यनित्यलगोणनित्यलरयोनीनालविमागात्-भिलेन वि" 
मागाभ्युपगमादिदयथैः । 

दिविधं हि नियतं सुख्यनि्यल्ं गोणनिल्यलं च । तत्रोतत्िविना- 
शशूल्यतवं ““सुख्यनियत्वभ्"* उदततिदूत्यत्॑वा विनारूल्यल्य वा 
“गोणनिलयत्वम्” । न च प्रकृत्यादिवद् ध्वैसे युख्यनिललमसि । 
तख विनारद्यलेऽप्युसत्तदूत्यलामावात् । न च गौणनिव्यो भवन् 
ध्वंसो व्यमिचारभूमिरुपपदयते । व्यभिचारे साध्याश्रयस्येव साध्यामाबा- 
श्रयस्यापि युख्यलपिश्षणात् । अनिल्रायश्च गोणनियो ध्वैसः ! अतो न 
तत्नादिमत्वस्य हेतोव्यैमिचार् इति भावः ॥ १५ ॥ 

दितीये देतो व्यमभिचारमुद्धरति-- 
“सन्तानालुमानविरोषणात्" ॥ १६ ॥ 

अव्यमिचार् इत्यनुवैते । सन्तानानुमानविरोपणात््-सामान्यविरोषः 
सन्तानः, बहुष्येकाकारा बुद्धिः सन्तन्यतेऽनेनेति तादव्युत्तते, अनुमानं 
हेतः, अनुमीयतेऽनेनेऽति तद्वयुसत्तेः, वििष्टीकरणं निरोषणं, विरि- 
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पयतेऽनेनेति तद्व्युसत्तेः, सन्तानेन सामन्यविरेपेणानुमानस्य हेतोविशेष- 
णाद विरिष्टीकरणादव्यमिचारः--गोलवादौ न व्यभिचार इत्यथैः । 

न वयं केवरदिन्रियक्लाद्धेतोरनित्यः शब्द इत्यमिदध्महे, अपिं 
च ? सामान्यवरत्े सदयन्द्ियकल्ात् । असि च सामान्यवान् सतन 
यकः शब्दः । गोलादिपामान्यं चेन्दरियक्रतरेऽपि न सामान्यवत् । सा- 

मान्ये सामान्यानद्धीकारात् । त्येोक्तं द्ीनान्तरे “सामाल्यविरदो- 
पेषु सामान्यविददोपा भावात्तत एव ज्ञानम्” ( वे १।८५ ) 
इति । विरोपणामावे च विरिष्टस्ाप्यमाधान्न गोलादिपतामान्ये तद्व्यमि- 
चार इति भावः ॥ १६ ॥ 

तृतीये देतो व्यभिचारमुद्रति- 
“कारणद्रन्यस्य परदेदाराब्देनाभिधानात्” ॥ १७ ॥ 
अव्यभिचार इत्यनुवर्तते । प्रदेगशब्देन-देपदेन कारणद्रव्यख= 

कारणवतो द्रव्यय सावयवद्रव्यसेतियावदभिधानात्=अमिधानसम्भ- 

वाद्व्यमिचारः-छृतकवटुपचारस हितोनिलेषु वमिचारो नेयः । 

तदा हि कृतकवहुपचारख हेतोनिलेषु व्यमिचारो मवेत् चेत् 

तत परदेशकाब्दप्रयोगो सुख्यततः सम्भवेत् । नच नित्येषु तस्मयोगो 

मुस्यतः सम्भवति । तख द्रयैकभागवाचितेन सावयवद्व्येकविषयत्वनि- 

श्चयात् । नदि निखयवद्रनयखाकाशख नगघितुः पुरुषस्य च दव्यान्तर- 

सम्बन्धमन्तरा तत्त्वतो भागाः सम्भवन्ति | यत्र॒ च यस सम्भव एव 

नासि तन कथं प्रदेरशव्दो मुख्यतः प्रयुज्येत । नच दव्यान्तरसम्बन्धं 

परस्त्य प्रवृत्त परदेशरब्दप्रयोगे हेतोव्यमिचारसतन शङ्धतुमपि सक्यते। 

तख युख्यप्रयोगभूमौ वसैमानलेनैव व्यमिच्ारावधारणाच् । किख ! 
यथा हि तकख दरव्यख परमार्थभूता प्रदेशा सन्ति न तथाऽऽ 

काशस्य जगघितुः पुरुषस वा सम्मवन्तिः किन्लौपाधिकाः । ते चाका- 

शाचनालकलेनाप्रदेशाः सन्तो न प्रदेहाः सम्पचन्ते | अतस्तत्र कृत- 

कवुपचर्यमाणोऽपि परदेशशब्दो न॒ हतोन्यैमिचारदौषाय क्पते 
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कि बहना-~यादरं हि कतकं दरव्यं न तादशमाकारादि निदं द्रव्य- 
ससि । सावयवत्वात् भ्रदेशवत् तावत्छरतकं द्रव्यम् । निरवयवतात् 
प्रदे्ामाववचेतत् । अतः साध्यखेव हेतोरप्यभावान्न तत्र तद्व्यभि 
चार् इति भावः ॥ १७ ॥ 

नन्वप्रयोजकलत्वादसाधका अमी हेतवो न साध्यसाधकाः ए तत्राह-- 

भप्रायुचारणादनुपठन्धेरावरणायलुपरुन्येथः ॥ १८॥ 
अनित्यः शब्द् इति प्रतिन्ञारेपः । उचारणात्-विवक्षाजनितेन भय- 

तेन पररितख प्राणस्य कण्ठताल्वादिभिः खानविरेयैरमिषातः “उचा- 
रणे? तसात् प्राकूनूर्वमनुपरुव्येः=उपलम्भाभावात् , आवरणायनु- 
पठव्येश्च~उपलठमस्भप्रतिवन्धकानामावरणेन्दियदोपादीनामनुपलम्भाचाव- 
गम्यतेऽनित्यः शब्द् इ्य्थैः | 

यदि शब्दोऽयं नित्यो भवेत् तदाऽवदययुच्ारणात् प्रागष्युपल- 
्येत ! नहि निलयस्य सतो योग्यसख कथञ्चिदनुपङम्भ उपपद्यते । न च 
तदानीमावरणादि प्रतिबन्धकं किञ्चिदुपरभ्यते, येन तक्कतोऽनुपल्म्भ 
करप्येत । थदा च प्रतिबन्धकामावे सत्यष्युचारणासराग् नोपरम्यते 
तदा मवति प्रतिपत्तिं खट नित्यः शब्दः; अपि च ? अनित्य इति 
नाप्रयोजकाः हेतव इति भावः ॥ १८ ॥ 

अञ्न जात्या प्रत्यवतिष्ठते-- 

“तदनुप्च्धेरनुपलस्भादावरणोपपत्तिः” ॥ १९॥ 
तदनुपठन्धेः=भावरणाचनुपरन्धेरनुपलम्भात्-उपरम्मामावादावरः- 

णोपपत्तिः=भावरणादिकमुपपद्त इत्यथैः । 
ऽयं॑तब्प्रायु्वारणादनुपलम्भः शब्दस्यामिदितः स नानित्यल- 

प्रयुक्तः अपिच १ आवरणादिप्रतिबन्धकम्युक्तः। आवरणादि प्रतिबन्धकं 
चानुपछन्धेरनुपरम्मादुपपदयते । नहि यस्यानुपरन्धिनौपलम्यते तना- 
स्तीति वं पा्यैते । अनुपलम्भानुपठम्मे वस्तुसत््वापातस्यावरयम्भा- 
त्रातु । किं बह्ुना-यथा हि मवान् जाबरणाद्नुपकत्ष्याऽऽवरणादी- 
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नाममावो मन्यते तथेव मया तदनुपरव्धेरुपरच्ध्या तद्धावोऽभ्युष- 
गण्यते । मत्रति च तलिन् तल्नयुक्त एव ब्द प्ररुचारणादनुपठम्भः 

नानिचयत्प्रयुक्त इति भावः ॥ १९ ॥ 

युत्न्तरमाह-- 

"भतुपरलम्भादप्यतुपरबन्धिसद्भाववन्नावरणाुपष- 
तिरखपलम्भात्ः ॥ २०॥ 

तदेनुपलन्धेरिलनुवरतते । भनुपछम्भाद्परि-भव्रणाचनुपठन्ेरपठ- 
भामावाद्प्यनुपरन्धितद्दाववत्=यथाऽऽवरणाचनुपठन्पैः स््ुपपदते 
तथाऽलुपलम्मात्=भातरणादपलम्भामावाद्प्यावरणानुपपत्तिः=भावरणा- 
दिसदावानुपपततिम=न सम्मवतील्ैः। 

यथा द्यावरणाचनुषटव्पररुपलम्भामावेऽपि सत्तसुपपयते तथाऽऽ 
परणादेरपलम्माभावेऽपि सच्चपपहुमति । नदेकनरोपलम्भामावः सल. 
भतिषदको भूलाऽनतरास्प्तिपादकः सम्पद्यते । छभावहानपसङ्ात्। 

? यथा तेऽनुपरुभ्यमानाऽप्याकरणाचनुपरव्धिरसि तथाऽ ` 

यपरभ्यमानेमप्यावरणादिकमसीति मन्तव्यम् । भवरणाचनुपषरन्धे- 
ऽपि चेनावरणाद्नुपरुब्ध्यमावलदाऽऽरणाचनुषठम्मेऽपि नावर् 

भाव इलसखापि युवचला् । किं युना मथाऽ्रणाधुपरव्ये 
सद्धाव उपपद्यते तथाऽऽवरणादेरदपठम्भादपि सद्धा 

पपपद्यते । अनुपम हेतोरुमवत्र समानलात् । अततो नित्यस 
पतः शन्द्स्ावरणादिपरयुक्त एव प्राुचारणादरपलम्मो नानिल्ल्प्ुकत 
इति भावः ॥ २० ॥ 

समधत्त । 

“भलनुपरम्भार्मकत्वाद्नुपरन्धेरहेतुः" ॥ २१ ॥ 
भदैतु-=^तद्नुपलन्धेरयु परस्मात्" , (न्या २।२।१९)}. 

ईृ्यमाक्रणाद्ुपपततौ हेतु भवति, कुतः ? नुष्ठव्येभ=बावरणाचतु- 
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परव्येरनुपलम्भात्मक्वात्=भावरणाद्युपरुब्ध्यमावात्मकल्वाननियेधविषयेण 
प्रमाणेनोपलम्भसिद्धेरिद्य्थः । 

यत्तावद् भावात्मकं वस्तु तत् सत्त्वाद् विधिविपयेण प्रमाणेनोपल* 
भ्यते, यच्वामावात्मकं तदूसत््वान्निषेधविषयेण प्रमाणेनेति नियमः । 
आवरणाचनुपर्व्धिश्चोपरग्ध्यमावास्मिका । तसाः विधिविषयेण प्रमणे- 
नोपलस्मामावेऽपि निपेधविषयेण प्रमाणेनोपलम्भः सम्भवति । वहि 
विधिविषयप्रसाणगोचरतावदनुपरुब्धौ निपेधविषयप्रमाणगोचरताऽपि वि- 
रुध्यते । न चावरणाद्युपरुन्ि निपेधता प्रमाणेन मनसा तदनुपलब्धि- 
गहणं कथञ्चिद् विरोधमावहति श्येने न्दरियेण यद्ये तेनैव 
तद्धता जातिस्तद भावश्च गद्यते? इति नियमामभ्युपगमात् ! व- 
क्षयति च तेन तद्भदणं “ज्ञानविकल्पानां भावाभावसंवेदनां- 
द्ध्यात्मम्" ( न्या० ५।१।३१ ) इति । तथा च ^“तदनुपरब्धेरनु- 
पलम्भात्" इत्यसिद्धो हेतुनीऽऽवारणाद्ुपपादनाय क्षमते । तस्य तदुप- 
पादनाक्मल्रे चानि्यलपरयुक्तः खट प्रागुच्वारणादनुपङम्भः शब्दस नावर- 
णादि्रयुक्त इति सिद्धमिति भावः ॥ 

तेच “शब्दोऽनित्यः गुणत्वे सत्यसदादीन्दरियविषयत्ाद् घटादिगत- 
रूपादिवत्" इति पयोगोऽवसन्धेयः ॥ २१ ॥ 

सम्प्रति तत्र सद्मतिपक्षमाशङ्ते- 

“अस्परीत्वात्ः ॥ २२॥ 
` शन्दो नित्य इति प्रतिन्ञारेषः । अस्पर्यत्वात्=स्पशैरदितलवानियः 
शब्द् इत्यथैः | 

यत् स्परवन्न मवति तन्नि दष्ट, यथाकाशम्। शब्दोऽपि स्प्शवान् 
न भवति । तसमादाकारावन्नित्य इति मावः ॥ २२ ॥ 

समाघत्त-- 

न कमीनिलत्वात्” ॥ २६॥ 
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न=यदस्पदी तच्नित्यमिति न, कुतः कर्मानित्यल्ात्-भस्पैतेऽपि 
कर्मणो नित्यलामावादित्यथैः | 

यदस्परी तन्नित्यमिति नायं नियमः । कर्मणि व्यभिचारात् । नह्यस्पदी 
कर्म नितयमसि ! तसादस्प्शलवादिव्यदेतुरिति मावः ॥ २३ ॥ 

पुनरागङ्कते-- 

(१) ५सम्परदानात्ः ॥ २४ ॥ 
नित्यः शब्द् इति प्रतिन्ञारेपः । सम्प्रदानात्-सम्प्रदीयमानल्नाननियः 

शन्द् इत्यथः । 

छाव्दस्तावदाचार्ग्येण शिष्याय सम्प्रदीयते । न ॒चैतदवखानाहते क- 
थश्चिटुपपद्ते ! छोके सम्प्दीयमानानां गवादीनामवखानद्रनात् । कि- 
सुत्तं १यत् सम्प्रदीयते तदवसितं दम् । शब्दोऽपि गुरुणा रिप्याय सम्प्र 
दीयते । तसाद्वसित्तः । यदा चावसितस्तदा नित्य इति मावः॥ २४॥ 

समाधत्त- 

“तद्न्तराखाद्परन्पेरदेतुः” ॥ २५ ॥ 
अहेतुःशब्दावखानसाधकलेनोपन्यलः “सम्पदानात्" इत्यय- . . 

मदहेतुः, कुतः ? तद्न्तराखानुपलन्धेः=येन सम्प्रदीयते यै च तयो- 
दतप्रतिगररीत्रोराचाय्यीन्तेवासिनोरन्तराठे तद्व्थानानुपलब्पेरि्यथैः । 

सम्दीयमानो हि सर्वोऽत्रखितोऽथैः सम्प्रदातुरपयन् सम्प्रदानं च 
्ाुवन्नन्तराले तावटुपलभ्यते, यथा गवादिः । वचेच्छब्दोऽप्यवयित्ः 

सात्, तदा दातृपरतिप्रहीत्रोराचाय्यौन्तेवासिनोरन्तराेऽव्यसुपलम्येत । 
नघोपरभ्यते । तस्माद् भवति प्रतिपत्तिरनवदितः ख तदानीं शब्दः | 
यदा चानवितस्तदा वाधितलरादहेतुः सम्प्रदानमिति सावः ॥ २५॥ 

(१) अस्माद पूर्वं “नाणुर्नि्यत्वात्” इति सूतं सुदरितपु्तकेयु सर्व्नोपरुभ्यते 1 
प्रस्तु तख सूतवे न किब्विलममाणं मिरुति । वातिके न्यायतत्त्वालोके चेदं सूत्रत्वेन न 

धृतं भूनमेतद्धाप्यवाक्यम्। अत उपेक्षितं न व्या्यातम् ॥ 
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अचर शङ्कते- 
“अध्यापनादुप्रतिषेधः ॥ २६ ॥ 

अम्रतिषेधः=अन्तराल्ेऽवखानानुपरुब्धेः “सम्प्रदानात्» इत्ययमहेतु- 
रिति हेतुमतिषेथो ने सम्मवति, कुतः १ अध्यापनात्=दीयमानलख सम्प्र 
दानपरािरध्यापरनं, तसादन्तराटेऽवयानसिद्धरिल्यथैः। 
यपि पलयक्षतोऽन्तराछे शब्दाबखानं नोपरभ्यते तथाऽप्यनुमा- 

नतस्तदुपरन्धिः सम्भवति । नहि प्रयक्षतोऽनुपरुन्धसयानुमानेनोपल- 
न्धिः सत्तां न साधयते ! अध्यापनं हि गुरुणा दीयमानखय शब्दयान्त- 
वासिनि सम्प्रदाने सम्प्रातिः । न च सा मध्यावखानमन्तरेण युज्यते । 
जनवेखितख तदद्दनात् । परलक्षत्ोऽनुपन्धिस्तु कण्ठताला्मिषात- 
रपव्यज्ञकामावेनाप्युपपचते । अतो न “सम्प्रदानात्, इति ̀ चातो 
हेतुरिति भावः ॥ २६ ॥ 

समाधत्त- । 
(१ )ऽभयोभ्पक्तयोरन्यतरस्याघ्यापनाद्विमतिषेष।२७॥ 

उमयोः-=दवयोः पक्षयोः=नित्यानित्यपक्षयोरन्यत्तरस्-एकख नित्यस 
वाऽनित्यस्य वा॒सीकारेऽध्यापनात्-मध्यापनसम्मवादविप्रतिपेधःउक्तख 
हेतुपरतिषेधस प्रतिषेधः परिहारो न जायत इत्यथैः ! 

, अध्यापनं दि गुरुणा दीयमानस्य शब्द्यन्तेवासिनि सम्प्रदाने स. 
सरा्िरिदयक्म् । तच्च नित्यपक्षवदनित्यपक्षेऽप्युपपदयते ! शब्दनित्यत्ववा- 
विनो मवन्तः सङ्िरन्ते शब्दोऽयित्या सम्प्रदानं प्रभोति । शब्दा- 
नित्यत्रवादिनो वयश्नाचक्ष्महे शब्दः सन्तानवृत्या सम्प्रदानमभ्येति ! 
नचोभयोः पक्षयोः समानतेनोपपयमानखाध्यापनखयासि कुजचिद् विशे- 
पतः पक्षपातः, येनेदं शब्दावखानमेवे साधयेत् न ॒शब्दसन्तानम् । 

(७१ द भाप्ये न स्मिति केचित् । तदतिमन्दम् । पूर्वपक्षे वक्तव्ये सिद्धान्ता. 
ब्रह्य वेकन्यत्वात् । “सिद्धान्तसूतरम्--उभयो° षेधः” इति न्यायतत््वालोके वाचख- 
विमिभोेखदशंनाच्च ॥ 
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उवेखानं तु शब्दस ^“तदन्तरालानुपरुव्धेः इति प्रतिपिद्धं नाध्या- 
पनख गोचरतामापद्यते । परिशेषात् तद्रोचात्तया सन्तानपिद्धौ च सि- 
ध्यति वाधित्वादहेतुः सम्प्रदानमिति तद्वखः प्रतिषेधो न जातु परि- 
हत इति मावः ॥ २७॥ 

पुनः शङ्कते- 

"अभ्यासात्" ॥ २८ ॥ 
नियः शब्द् इति प्रतिज्ञारोपः । अभ्यासात्-अभ्यस्यमामलाचिष्यः 

शब्द् इत्यथैः । 
एकविषयोऽनेकक्रियोसादो ्यभ्यासः, यथा खूपस्य पुनः पुनदैरदनं, 

रव्दख च पुनः पुनरुदारणम् । नचायं क्षणद्वयादूघ्वमनवेखितख शब्द 
कथच्िद् घटते । तदानीं तदमावेन तदरोचरतादकूरियोसादासम्मवात् । 
नहि यदा यत्र विदयते तदा तद्रोचरा काचित् क्रियोयनुयुत्सहते । 

भवति च “पन्चकरुत्वः पदयति रूपम्) इति सूपगोचराभ्यासवत् व्द्- 

गोचयोऽप्यभ्यासः "द्शक्ृत्वोऽनुवाकमधीते, विंरशतिङृलोऽनुवाकमधी- 
ते" इति । तसमात् प्रतिपद्यते यावद्म्यासं रूपवदेकोऽितः खट शब्दो 
न तल्नेकोऽनवयितः । किशुक्तं ? यत्तावदभ्यस्ते तद्वतं द्टं यथा 
पम् । शब्दोऽप्यभ्यस्यते । तसादवसितेन तेन मवितव्यम् । थद्ा 

चावथितः, तदा निलय इति मावः ॥ २८ ॥ 

संमाधत्त- 

धनान्यत्वेऽप्यभ्यासस्योपचारात्ः ॥ २९ ॥ 
यदुक्तं तन्न, ऊुतः १ अन्यलेऽपि-रब्दानेकलऽप्यम्यासस= 

उक्तलक्षणस्याम्यासस्योपचारात्=उपचारसम्भवादित्यथः । 

योऽयं शब्दगोचरोऽम्यासः प्रादि, न तेन यावदम्यासमेकोऽवखितः 

शव्दः सेद्धुमईति । तस्य शब्दानेकलऽपयुपचरितुं शक्यत्वात् । नहि यदू 
यावद्भ्यासमेकमवतिष्ठते तदेवाम्यस्यते नानेकमनवलित्मिति नियमः 

सम्भवति ! तस्यािहोत्रादिकर्मणि व्यभिचारात् । भस्यमिरोत्रादिकं कर्म 
१७ 
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यावदभ्यासमनेकमनवखितम् । भवति च तद्रोचरोऽप्यभ्यासः शद्विम 

होति, तिङ, द्वरछयत्, तरिरदरयत्ः" इति । किखुक्तम् १ भम्या्ख 
खल्वेकोऽपि विषयो दृष्टः, यथा रूपम् । एकाकारोऽनेकोऽपि विपयो दष्टः, 

यथा कर्म । यस्य चोभयतिधो विषयो वियते न तेन प्रयुक्तेन किचित् 
साधयितुं पाथ्यते । अनैकान्तिकल्वात् । नह्यनैकान्तिको हेतुः कचित् पयुक्तः 
खसाध्यसाधनायालं सम्पद्यते । अनेकान्तिकश हेतुरभ्यासः । तसाद् 
भवति प्रतिपत्तिमै तावदभ्यस्यमानः शब्दो रूपवदवयितः अपि च ? 
कर्मवदनवथितः । यदा चानवयितस्तदा न नित्यः किन्लनिल्य इति 
भावः ॥ २९ ॥ 

अच रङ्ते- । 
“अन्यदन्यस्मादनन्यत्वादनन्यदिदन्यताऽ भावः” ॥ ३०॥ 

अन्यसमात्-भन्यसकाशादन्यत्-=यदन्यदिति मन्यसे तदनन्यत्वात्~खा- 
त्मनोऽनन्यलरादनन्यत्=अन्यन्न मवति, इति=अतोऽन्यताभावःन=नास्यन्य- 

, लमिल्थैः । 

चेदन्यन्नाम किश्चिद् जगति भवेत् तदा “अन्धत्वेऽप्यभ्यास- 
स्योपचारात्ः इत्यनेकाम्तिकत्वुद्धाव्येत । तदेव नालि । वस्ठमा- 
मास्य वस्तवन्तरादन्यत्वेऽपि खात्मनोऽन्यत्वामावात् । नहि किचिद् वस॒ 
सखात्मनोऽन्यद्धवितुमदेति । खसिन् खप्रतियोगिकमेदासम्भवात् । यदा 
च वस्तुमात्रं खात्मनः सकाशादनन्यदेव तदा किन्नाम वस्लन्तरमव्- 
रिष्यते यदन्यत् स्यात् । अतो यदुक्तम् ५अन्यलेऽप्यम्यासस्यो पचारात् . 
इतिः तदयुक्तमिति भावः ॥ ३० ॥ 

समाघत्त-- 
“तद्भावे नास्खनन्यता तयोरितरेतरापेश्चसिष्धेः ॥ ३१॥ 

तद्मावे=तस्याः अन्यताया असततवेऽनन्यता-अनन्यताऽपि नालि 
स्यात्, कतः १ तयोः=अन्यताऽनन्यत्रयोरितरेतरापेक्षसिद्धेः=परस्परा- 
पेक्षसिद्धेरिव्य्थः । 
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्ेदन्यत्ाम किचिद् जगति न स्यात् तदाऽनन्यदपि न खात् | नदि 
यदू यद्पे्य सिध्यति तत् तद्मावे भवति । अन्यद्रे्ष्य चान्यत् 
सिध्यति । प्रतिपेधात्मकलवात् । अन्यथा समातानुपपत्तेः । नचेयं कट- 
नाऽपि साध्वी प्रतिमाति खात्मनोऽनन्यद् भवद् वसु वस्लन्तरादप्यन्यदू 
ने भवतीति । खानुमवविरोधात् । नदि नीकं खासनोऽनन्यदू मवत् 
पीतादरपि केन चिदनन्यदमुभूयते । अन्यदेव हि पीतता्ीठमिति सर्वजनी- 
नम् | अतो नान्यताभावो युक्तः । तस्वायुक्तवे च “अन्यतेऽप्यभ्या- 
सशोपचारात्" इल्यनेकान्तिकोद्धावनं नायुक्तमिति मावः ॥ ३१ ॥ 

पुनः श्व्दनिलतवं र्कते-- 
भविनाद्ाकारणानुपटन्धेः" ॥ ३२ ॥ 

निलयः र्ट् इति प्रतिन्नशेपः । विनरकारणानुपठन्पेः=विनारकार्- 
पोपठम्माभावानिलयः शव्द इत्यथैः । 

यद्नित्यं तस विनागरकारणमुपलम्यते, यथा छोट करणद्रव्यनि- 
भागः । ग॒ल्दोऽपि चेदनित्यः खात् तदा तखापिं किचिद् विनाश्चकार- 
णयुपटभ्येत । नचोपठभ्यते । तसाननि्य इति मावः ॥ ३२ ॥ 

प्रतिवन्धयुततरमाद-- 
५्श्रवणकारणाठुपलग्धेः सततश्रवणप्रसङ्कः ॥ ३३ ॥ 

अश्रवणकारणानुपटव्येः-अश्वणकारणोपलम्भामावात् सततश्चवण- 

प्रसङ्गः=यव्दय निलये सततं श्रवणं प्रसज्येत घादिदयथैः | 

चेच्छब्दो निलयः खात्, सततं श्रयेत । नहि निलयस्य सतस्तख 
कथच्चिदश्रवणं युज्यते ! न च तद्श्रवणकारणं किच्चिदुपरभ्यते येन 

तक्छतमश्रवणं करप्येत | न च विद्यमानस्य निर्निमित्तमश्रवणमिति कर्दिचित् 

कस्प्यमू। विद्यमानख निर्निमित्तो विनाय इलस्यापि कलयितुं शक्यत्वात् । 

समानश्वावयोर्निमित्तमन्तरेण विनाशाश्रवणकल्यनायां इष्टविरोधः । व्यज्ञ- 

काभावाद्धवणमिति तु व्यजञकप्रतिपेषेनैव प्रतिषिद्धम् । अतोऽश्रवण- 
कारणामवेऽपि चेच्छब्दो न श्रुयते तदा भवत्येषा प्रतिपर्िर्विनारका- 
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रणामावेऽपि शब्दो बिनद्यत्ति । विनादाच्ानित्यो न जातु नित्य इति 
मवः ॥ ३३ ॥ 

सुख्ययुत्तसमाह- 
“उपलभ्यमाने चानुपरुब्धेरसत्वादनपदेराः५॥ ३४ ॥ 

उत्तरान्तरमेतदिति सूचनाय चकारः । उपलभ्यमाने=अनुमानेनोपल- 
भ्यमाने शब्द्विनाशकारणेऽनुपरन्धेः=तदनुपरुव्धेरसच्चात्-भसिद्धला- 
द्नपदेशः=“विनादकारणानुपरब्धेः" इत्ययमरेतुः हेत्वामास इत्यथैः । 

यच्निणदयते तद्विनदयति यथा घटः । शब्दोऽपि निपद्यते सयोः 
गाद् विभागाच् राब्दाच राब्द्निष्पत्तेः (० २।२।३१) इति 
तननिष्पत्त्यमिधानात् । अतस्तद्विनारोनाप्यवद्यं भवितव्यम्। नचायं भवन्न- 
कारणकः सम्पद्यते । तेन भव्यनुमानम् “असि कि्धित् तद्विनारकार- 
णम्'' इति । तदेवं विनाशकारणोपरुब्धो विनारकारणानुपलब्येरसच्तान् 
साध्यसाधकलं घरते। सिद्धस्य साधकलद््चैनात् । अतो न विनाशकारणा- 
गुपठच्धेनितयः शब्दः अपि च ? अनित्य इति भावः ॥ 

तच्र पूवख शब्द्ख विनारकारणसुत्तरः शब्दः, अन्त्यस्य चोपान्यः 
इति विवेकः || २९ ॥ 

नु न वयमनुमानत्तः परितुष्यामो यावत् प्रत्यक्षतो न तदुपकमा- 
महे ? तवाह-- 
“पाणिनिभित्तथश्छेषाच्छब्दामावे नालुपरन्धिः ॥ ९९५ ॥ 

पाणिनिमित्तप-छेषात्-शब्दायमाने कांखादौ पराणिरूमनिमित्तकार- 
णख परछेवात् संयोगविरेषाच्छव्दामावे-शब्द्विनादो भलक्षणोपलम्य- 
मानेऽनुपरुन्धिः=तद्विनारकारणानुपठन्धि-न सिध्यतीलयथैः । 
 उत्पन्नस सट शब्द्स यत्सम्बन्धाद् विना उपलभ्यते, तदेव तद्विना- 
शकारणमध्यवसातव्यम् । प्रक्षेण तु शब्दायमाने कांखादौ हस्तसंयोग- 
विरेषात् तद्धिनाश उपङभ्यते |. तसाद्त्र हस एव तद्विनाशकारणं नि- 
शयम् । तथा च विनाराकारणस परलक्षेणोपलम्भादसिद्धा सती तद्नु- 
पडन्धिने शबद्ख नित्यं साधयितु पारयतीति सिद्धमिति भावः ॥ २५॥ 
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उपपंदरन् पिंदावलोकितन्यायेनाह- 

(१ “अस्पच्रीत्वाद्परतिपेधः> ॥ ३६ ॥ 
नानुपरन्धिरियनुवतैते ! यत इति शेयः ! यत्तो न विनाराकारणा- 

युपरुव्थिरतोऽ्यशचात्-अस्पदतदेतोरतिपेषः=ब्दानित्यवप्रतिपेधोन 
सम्भवतीय्थैः ॥ 

यदा शब्दय विनाकारणमुपलभ्यते तदा भवदुषन्यलोऽस्पक्- 
त्वादिति दैतुरकिश्चि्तरो न तदनिव्यतं प्रतिेदधं कल्पते । प्रतिरुदधला- 
दिति भावः ॥ ३६ ॥ 

अत्रेव देलन्तरं समुचिनोति-- 

“विभक्त्यन्तरोपपत्ते्च समासे” ॥ ३७ ॥ 
अस्पशेत्वादप्रतिपेध इत्यदुवतैते । समके=वयाकरणप्रसिद्धे समासनाश्चि 

शव्दसंस्कारविरेपे विभक््यन्तरोपपततेश्व-ूर्वविभक्तितो विभक्तयन्तर- 
स्योत्तेपि शब्दानित्यलसिद्धावस्पदरील्रत् तस्रतिपेधो न सम्भवतीद्यथैः | 

येन हि द्वे वा पदे बहूनि वा पदानि समानपदतामुपयन्ति, ख एव 
पद्साधुत्वप्रयोजनः संस्कारविशेषः समास" इत्यारुयायते । किसु- 
स्तैः ? यद्मेकेपां पदानामेकीमवनं तत् “समासः” इति व्यपदिश्यते। 
ततन च शुषो धातुपात्तिपदिकयोः” ( अष्टा० २।४।७१ ) इति 
पूरवविभक्तर्टैकि ““करत्तद्धितसमासाश्च ( अष्टा० १।२।४६ ) इति 
प्राततिपदिकसं्ञायां “उ्थापप्रातिपादिकात्” ( अ्टा० ।१।१ ) 
“खौजसमीट्० उथोससु पः (अणा ०४।१।२ ) इति विमक्यन्त- 
रमुखदयते । चेच्छब्दो नित्यः स्यात् तदा सर्वदा संस्ृतात्मतया न जातु 
संस्ियित नवा तसादतिशषयं कच्चिदादथती घुवविभक्तिरृत्पयेत्त । नहि 
नित्यः कथित् कचित् कदाचित् संस्कियते । विङ्ृतिमादधतीं विभक्ति- 

इति सूं कचिन्मुदरितुस्तके द्दयते । परन्तु न तत् सूत्रं किन्तु माष्यम् । तास्प्टीकायां 
भप्यमतीकधारणरीतिदगीनात् । भ्यायततत्वारोके च सूत्रत्वेना्याद्यानात् ॥ 
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प्रमदां च यथाविधानमाखनजते । खरूपहानप्रसङ्गात् । संस्क्रियते च 

शब्दः । ततः प्रजायते च विकारजननी खुरूविमक्तिः । तस्मात् परति- 
पद्यते न खलु नित्यः शब्दः, अपि च अनित्य इति भावः ॥ 

इदमच्न वोध्यम्-- यद्यपीह वणविषयो नित्यानिलल्विचारः 
परकरान्तो न प्द्विषयः ^ते बिमक्त्यन्ताः पद्म् (न्या 
२।२।५४ ) इति तद्विवारसखमि वक्ष्यमाणत्वात् । ̂ “विकारादेरोपदे- 
खात् संदाय” ( न्या० २।२।३८ ) इति वरणगोचप्परीकषन्तरस च 
परारम्यमानल्वात्। तथापि वणीतिरिक्तं नासि पदं नामान्यत् किञ्चित्; 
अतस्द्धिवारोऽपि वर्णविचार एवेति सूचयितुं मध्ये समासनिरदेशः । ईध- 
राचथामिधायिनः सन्तोऽकारादयो वणौ अपि कचित् समस्यन्ते, तदमि- 
प्रायेण वा ततरे इति नाप्रकृतानुसरणग्रसङ्ग इति ॥ ३७ ॥ 

दाच्दगोचराऽनिदयत्वपरीक्ष पर्यवसिता, सम्प्रति तद्रोचरं परीकषान्तरं 
भारिष्युः पू्॑न्तावत् तदङ्गभूतं संशयमाद-- 

“विकारादेरोपदेरात् संखयः ॥ ३८ ॥ 
विकारादेशोपदेशात्-विकारशवदेशश्च तौ विकारदेशौ तयोरुभयोः 

सूपदेरात् उपदेशसम्भवात् संशयभ्=किमिकारस्य यकारो विकारः 

उपदिर्यते आहोसिदादेश इति भवति संय इत्यथैः । 
“दध्यत्र? इत्यादौ “को यणचि? ( अष्टा० ६।१।७७ ) 

इ्यादिभिरिगादीनां खाने यदिदं यणादिकसुपदिश्यते ! तत्र केचिदाहुः 
विकारोपदेशोऽयम् › अपरे तदेशोपदेशोऽयमिति ! संहितायां विषये द् 
इकार इं हिला यत्रमाप्यते स॒ “विकारः” इति विकारवादिनो 
मन्यन्ते । यत्तु तमरकारमप्रयुल्य तत्खाने यकारः प्रयुज्यते स ५आ- 
देदाः इत्यादेरावादिनः सङ्धिरन्ते। द्वेषाऽप्युपदेशसम्मवाद् भवति संशय 
किमिरेगादीनामुपदिस्यमानो यणादिर्विकार उतादे्च इति मावः ॥ 

तन्न विकार इति पूर्वैः पक्षः, आदे इति सिद्धान्त इति 
विवेकः ॥ ३८ ॥ 
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त्र विकारपक्षं निराकलुुपक्रमते-- 

^प्रकरतिचिव्रद्धौ विकारविबृद्धेः" ॥ ३९ ॥ 

यणां विकार इति देषः । प्रकृतिविधृदधो=अन्वयिकारणं प्रकृतिः, 

तस्या उपचयो विद्रद्धिः, तसां स्यां विकारविवृद्धे=विकारः कार्यः 

तस्यापि विृद्धरिप्यथः। 

कतोके ख परकृतिचिव्रया विकारविबृदधरैदयते, यथा छुव्णविदर्या 

तद्विकार रुचकादेः, रविद्या च तद्धिकारख दधः । चेदिकारख 

यकारोऽपि विकारः श्यात्, तदा तदविवर्या तत्रापि विृद्धिदसयेत । 

नच ^ुद्धनुपास्यः” शयत्र यकारे काचिद् विृद्धिैशयते । असि चात्र 

तलक्ृतेरिकारसख दैष्यै नाम विवृद्धिः । किञुक्तं ? विकारेषु तावत् 

सर्वत्र प्रकृतेरन्वय ईक्ष्यते, यथा रुचकादिपु सुब्णैजातीयानामवयवानां; 

दधि च क्षीरजातीयानाम् । तेहयन्यतमब्यूहपरि्यागेनान्यतमं व्यूहमापः 

मानाः स्वकः” इति वा धवद्धूमान इति वा विक्रियन्ते । 

भदूभि" इति च परिणमन्ते । चेद् यकारोऽपीकारस्य विकारः खात् 

तदा तत्रापि तदन्वय दैकष्येत । नच वयमिकारस्य वा तदारम्भकानयवस्य 

वा यकारिऽन्वयमीक्षामदे । किं बना यकारशेदिकारस्य विकारः 

स्यात् तदा तस्मयोगाथैमिकारणुपाददानालक्कारणं विदरृतकरणं पूवसुपा- 

ददीरन् । तनिखेक्षास्तु यकारं प्रयोक्ष्यमाणा ईषत्सष्टकरणरुपाददते । 

त वा यथा काठविपाकपेक्ं क्षीरं दधि भवदुपरम्यते तथेकारो यकारो 

भवन् । तसाद भवति प्रतिपत्तिं यकार इकारस्य विकारः किन्त्वादेश्षः 

इति भावः ॥ २३९ ॥ 

दाङ़ते-- 
^न्यूनसमधिकोपलब्े्विकाराणामहेतु ॥ ४०॥ 

अदेतुः=“परङृतिविदृदधौ विकारविवृदध” इति विकारपरतिेषे दितुमै 

भवति, ऊुतः १ विकाराणां=लोके विकाराणां न्यूनसमधिकोपलन्धेः= 

प्रकृतितो ् यूनसमाधिकतयोपलम्मादितयथैः । 
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यस्तावत् प्रकृतिविवृद्धो विवद्धैते स एव तद्विकासे नापर इति नायं 
नियमः सम्भवति । रोके विकाराणां प्रकृत्येक्षया न्यूनलसमत्वाधिक्रल्- 
स्यापि दशनात् । द्यते हि नारिकेर्वीजपक्षया नारिके्वीजारब्धो 
नारिकेरतरन्यूलः, न्यप्रोधवीजयेक्षया न्यग्रोधवीजार्धो न्यग्रोधत्- 
धिकः, कनकायपेक्षया कनका्ारन्धो रुचकादिस्तु सम इति । 
यकारोऽपि चेत् कचिदिकारापेक्षया न्यूनसिष्ठति न तद्विद्या विब्द्धि- 
माप्नोति तदा न तष्टिकारतां दातुमर्हति । न्यूनत्वख तत्राप्रयोजकल्वात्। 
अतो विकार एवेकारस्य यकारो नादेय इति मावः ॥ ४० ॥ 

संमाधत्ते- 

“नातुल्यप्रक्तीनां विकारविकल्पात्ः ॥ ४१ ॥ 
न=यदुक्तं तन्नः कुतः ? अतुलयप्रकृतीनां=न तुल्या अतुल्याः परस्प- 

रविलक्षणाः याः प्रकृतयस्तासां विकारविकस्पात्~विकारनिष्ठो विविधः 
कसो विकल्पः वेखक्षण्य, तसात् विकारवैरक्षण्यावश्यकलत्वादिव्यथैः । 

न वयं “ङृतिविवृद्धो विकारविवृद्धः” इति प्रकृतिवृद्धिहासास्यां 
विकाराणां वृदधद्वासो तूमः, किस्त १ न षयं प्रहृतयपे्षया विकाराणां 
नयूनसमाधिकमावे प्रततिपेधामः, येन व्यभिचारोद्धावनं सङ्गच्छेत । किन्तु 
यावन्तो विकारास्तान् सवान् यथाप्रकृति निगदामः, किन्त ? 
सरवैषु विकारेषु प्रश्तीनामन्वयं परकृतिवेलक्षप्याद् विकाररक्षप्यमिति 
यावत् प्रतिजानीमः ! न चास्यास्ति कचिद् व्यभिचारः । सर्व॑ विका- 
राणां यथाप्रकृति द्रीनाद् । यहि नारिकैठवीजाद् न्ययोधपाद्पो न्यम्रोधवी- 
जादा नारिकेखुपाद्पो सवति । नचैतत् प्रकृत्ययुविधानं यकारे नियते । 
यथा हिं “दष्यत्र इत्यादौ यकारो दर्ये, तथैव “सुद्युपासः” इत्या- 
द्वप इयते 1 चेदिवर्भविकारो यकारो भवेद्र. तदाऽवस्यमिवर्णभेदमनु- 
विधीयेत । विकाराणां प्रकृत्यनुविधानखाव्यकल्वात् । नचेवर्णमेदमनु- 
विधीयते यकारः ! तस्मात् प्रतिपद्यते न खखिकारस्य विकारो यकारः, 
अपि च ? आदेश इति भावः ॥ ४१ ॥ 
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पुनः श्डते- 

¢दर्यविकारे वैपम्यवद् बणयिकारविकल्पः” ॥ ४२॥ 
द्रव्यविकरे्रन्यतरन तुस्ये न्यत्रोधनारिकेकपादपादो द्रवयविकारे वेष- 

म्यवत्पकृतिवेरक्प्यङृतवरकषण्यवद् र्भविकारविकल्पः=यवणतवन तुल्येऽ- 
पि वर्णविकारे यकारे पकृतिवेरक्षप्यकृतं वैलक्षण्यं भविष्यतीत्यथ । 

यथा हि न्यग्रोधनारिकेठग्रश्तयस्तरबो द्रव्यत्वेन समानाः सन्तोऽपि 
प्रकृतिभूतानां वीजानां वैलकष्यद् विलक्षणाः सिध्यन्ति तथैव द्यत, 
सुद्ध्युपास्यः" इत्याद यव्णैतेन समानः सज्पि यकारः प्रकृतिमूतस्येव- 
णस वैक्षप्याद् विरक्षणः सत्यति । रकृतिवैलक्षण्याद् विकातेरक्षण्य 
मेव च प्रकृत्यनुविधानम् । नचात्नासि काचिदयुपपत्तिः ! तसाद्र विकारः 
एवकारस्य यकारो नादेश इति भावः ॥ ४२ ॥ 

समाधत्ते- 

ध्न विकारधमीनुपपत्तेः" ॥ ४३ ॥ 
ननयदुक्तं तत्न, ऊुतः ? विकारधमीनुपयततेः-यकारे विकारधमी- 

वुपपत्तेरित्यथः | 

न खट भकृतिवेलकषप्यमात्राद् विकाखैरुक्षण्यं सम्भवति, यावद् 
विक्ररिषु प्रृतिधमी नानुवरतरन् । नरि न्यग्रोधनारिकेलप्रश्तयस्तरवः 
्रकृतिवेरक्षप्यमातराद् विलक्षणा विन्ते, अपि च ? प्रकृतिधमौनुः 
वृत्त्या । नच यकारे हृषलदीषैतलक्षणः प्रङृततिधर्मोऽनुक्तेते । प्रकृतिध- 
मीनुदपषिरवि च विकारधरमोपपततिः। किमुक्तः ? यदधर्म दि प्रतिद्रव्यं, 
तख धर्मखान्वये सति यः पूर्वो ज्यूह्यो निवतैते ग्यूहान्तरं चोपजायते त 
विकारविदो विकारमाचक्षते । अलि क्ीरविकारे दधि क्षीरधर्मन्वयपूरवैकः 
पूर्वनयहनिवृत्या वयूहान्तरसोपजनः । न चैवं यकारे परकृतिधमम्वयः 
उयछभ्यते। उपपय्ते वा। तस्पाद् मवति प्रतिपत्तिः थथाऽनडहः खाने 
समागतोऽशनो न तद्विकारः । विकारधमीनुपपत्ेः । एवमिवर्णसख खाने 
समागतो यकारोऽपि न तद्विकारो विकारथमानुपपततेरिति सावः ॥४३॥ 

१९ „ 
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नल यथा विकारप्रतिपेषे “्रकृतिविवृदधौ विकारविवृद्ध" इति दतु- 
सथाऽलि कश्चिदन्योऽपि हेतुः ? तत्राह- 

ध्विकारप्रास्तानामपुनरापत्तेः ॥ ४४ ॥ 
यणादि विकार इति प्रतिज्ञारोपः ! विकारपराप्ानां विकारं प्राप्तानां 

प्रकृतीनां बिकाराणामिति याबद्पुनरापत्तेः=पुनः परकृतिमावाप्रापतेरग- 
म्यते न विकार यणादिरिदयथैः । 

यस्तावद् विकारः स न पुनः प्रकृतिभावमापद्यते । न खट क्षीरविका- 
रो दधि पुनः क्षीरमावमापत्ं दृष्टम् । यकारस्तु पुनरसंहितायामिवणै- 
मावमापदयते ! तस्माद् भवति प्रतिपपिनै ताबदिवर्णख यकारो विकारः 
किन्त्वादेश इति भावः ॥ ४४ ॥ 

अचर व्यभिचारमाशङूते- 

““सुवणोदीनां पुनरापत्तेरदेतुः” ॥ ४५ ॥ । 
अहेतुः=विकारमतिषेधे “विकारप्ा्तानामपुनरापत्ते” इति देतुगै 

मवति, छतः १ इवर्णादीनां=उुवणादिविकाराणां रुचकादीनां पुनरा- 
पतः=पुनः परकृततिमावपािरिस्यथैः । 

यदुक्तं “विकाराः पुनः प्रकृतिभावं नापचन्ते" इति। तदयुक्तम्। 
छवणोदिविकारेषु व्यभिचारात् । सुवर्णादीनां विकारा हि एुचकाद्यः 
पुनः सुवणोदिमावमापद्यमाना दयन्त । चेद् विकारषवपुनरापत्तिमियम- 
तोऽमविष्यत्, तदा न जातु सुवर्णादीनां विकाराः पुनः सुवणौविमाव- 
मापत्छन्त । तेषां पुनः प्रङृतिमावापत्तेश्च भवति प्रतिपत्तिमखस्तपुनरा- 
पत्या व्यापतोऽयं विकारमाव इति । तथाचेकारभावमापद्मानोऽपि यकारो 
न तद्विकारमावं जहातीति मावः ॥ ४५ ॥ 

समाधत्त- 
(६ तदिकाराणां ॐ मावान्यतिरेकात् न तद्विकाराणां सुवण मावा> (१) ॥ ४६ ॥ भ 

(9) इदं भाष्यं न सूत्तेमिति केचित्। ततपल्यु । न्यायत्वारोके “समाधिसूजम्"' 
इति बाचस्पतिमिधर्िलदर्धनात् ॥ । । 
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न=“विकाप्राप्तानामपुनरापतते इलयमहैतुर्म, कुतः ? तद्विकार- 
णाँ=छवणादिविकाराणां इवर्णमावाव्यतिरेकात्-युवणीदिमावव्यतिरेकाभा- 
वात् ुवणीदिविजात्यामावादिदय्थैः | 

न वयं विकारमात्रमपुनरापतत्या व्याप्तमाचक्ष्महे येनापुनरापत्तेरभा- 
वात् खव्णादिविकारेषु थमिचार भय्कयेत ! अपि च ! प्रकृतिधमा- 
न्वये सत्यपि यख खर्प प्रकृतिखरूपतोऽयन्तं व्यतिरिच्यते, किसुत्तं ? 
प्रकृतिधमीनुगमेऽपि च॑ प्रकृतिसाजाद्यं॑नाधिरेते तद्वैनात्यं॑च सुखम- 
धयास्ते तं विकरारभेदमपुनराप्या व्यातं तरुम । नचैवं सन्ति सुवणादि- 
विकाराः खट शूचकादयः । तेषां कदापि घुवर्णादिमाषव्यतिरेकादर्शनाद् । 
दधि च क्षीरविकारस्तथा । नचेहापुनरापत्तेरसि कदाचिदेमावः । यकारे 
तु वैजात्ये सत्यपि पुनरापत्तिरनुभूयते । तदेत्नियमविरुद्धम् । अतो 
भवलनुमानं न तावदिवणैविकारो यकारः किन्त्रादेशच इति मावः॥ ४६॥ 

विकारप्रतिपेधे हेतवन्तरमाह-- 

धनितयत्वेऽविकारादनियत्वेचानवस्थानात् ॥ ४७ ॥ 
यणादिवं विकार इति प्रतिज्ञारेषः । निलयत्े=वणौनां निलतेऽविका- 

रा्=विकारासम्मवात्, अनित्यत्वे च=नित्यत्वामावे चानवखानात्=अव- | 

खानामावान्न यणादिर्विकारः सम्भवती्यथेः । 

वणी; नि्याःस्युरनित्याः वा सयुः, उभयथाऽपि यकार इकारविकारो 
नोपपद्यते । नित्यत्रे हि द्वयोरविकारित्रात् अनित्यत्वे चाचिराबखावि- 
त्वात् कः कस विकारः खात् । वहि नित्यो यकार नित्यस्येकारख 
विकारः सम्भवति । परमाण्वाकारादिु निव्येषु तदद्रौनात्। नवाऽनिलयः 
इकार उ्याद्निरोधान्तरे क्षणमात्रावायी यमावेन परिणन्तुमरहति । 

सर्वर भङ्ृतिविकारभावस्थले विकारोसप्तिवेलायां प्रकृत्यवखानद्रोनात् । 
कि बहुना-नियाश्चेद् वणौसतदा व्याधाताद् ; अनिव्याशेत् तदाऽनव- 

खानादिकारस्य विकारो यकारोऽनुपयन्न इति भावः ॥ ४७ ॥ 
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अत्र विकारवादी वर्भनित्यलपक्षे खक्ष साधयितुं पूर्वन्तवद् विक- 
स्पसमनजास्या भ्रयवतिठते- 

“नित्यानामतीन्दियत्वात् तद्धमविकट्पाच 
वणविकाराणामप्रतिषेधः ॥ ४८ ॥ 

चकारेणेन्द्रियकलवं सयुचचिनोति । वर्णविकारा्णा-वणौनां नियतेऽपि 
तद्धिकाराणामप्रतिषेधः=परतिषेधो न सम्भवति, कुतः ? निलयानां 
निद्पदाथीनामतीन्दियतात्-केषा्धदेन्दरियकलेऽपि केषा्चिद्तीन्दिय- 
त्वात् इन्द्ियगोचरतामतिकम्य वतैमानलात् तद्ध्मविकसात्-तद्धम- 
विकस्पापादनसम्भवादित्यथैः 

ये खट निलयाः पदार्थास्ते स्वै सधरमाणो भवन्ति न जातु विधमौणः 
इति चेचनियमः सम्भवेत् तदा सान्नित्यत्नाविरेषात् परमाण्वाकाश्चादिवद् 
वणौनां विकारमतिषेधः । नचायं नियमः सम्भवति । निल्यतरे सत्यपि पर- 
माण्वाकाशादीनामतीन्द्रियलाद गोलादीनां चेन्दियकत्रात् । यदा चैव- 
मेकत्र नियमासम्भवः तदूाऽन्यत्रापि न तदसम्मबोऽशक्यसम्भवः। यथा- 

इष्टमनुमातुं शक्यत्वात् । नह्यतीन्दियत्वानतीन्द्रीयत्वधर्मयो्विकसयेऽनुम्- 
यमाने व्रिकारिलाविकारिलधर्मयोकल्यो दुरमुमानः सम्पद्यते । तद्ध 
विकसपवत् तद्धमविकस्पस्याप्यापादनसम्मवात् । अतो मवत्येषा प्रतिपत्तिः 
यथा हि सत्यपि नित्यत्वे केचिदतीन्द्ियाः यथा परमाण्वाकाशादयः के- 
चिदैन्दियकराः यथा गोत्लादयः, एवं सत्यपि नित्ये परमाण्वाकारादयो 
न मिथः अङ्ृतिनिकारमावमापदयन्ते, वणीस्लाप्यन्त इति ! तथाचेवर्णख 
विकार एव यकारो नादेश इति सिद्धमिति भावः ॥ ४८ ॥ 

सम्प्रति वणीनियल्यक्षे खपक्षं साधयितुं साधम्य॑समजात्या प्रयब- 
तिष्ठते- 

अनवस्थायित्वे च वर्णोपरञ्धिवत् 
तदिकारोपपत्तिः” ॥ ४९ ॥ 

अनवद्ायितवे च~मनिलयतपसे वर्णानामनवसायितेऽपरि वर्णोपल- 
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व्धिवत्=तच्छरूवणपलयक्षवत् तद्विकारोपपत्तिः=तद्धिकारस्यापि भवदयुपप- 
त्तिरिलय्थः । 

, यथा हि वणौनामनवखायिवेऽपि आवणं प्रक्मुपप्ते तथा 
विकारोऽप्युपपन्नमरैति । नास्त्यत्र काचिदनुपपत्तिरिति भावः ॥ ४९ ॥ 

उनयत्रं समाघानमादह- 

“विकारधर्भित्वे निखत्वाभावात् 
कालान्तरे विकारोपपन्तेश्चाप्रतिषेधः” ॥ ५० ॥ 

विारधर्मित्वे=वणानां विकारघित्वे निद्यत्वामावात्-नित्यत्वासम्भ- 
वात् काठान्तरेखितिकारतो मित्रकाटे विकारोपपतेश्च=विकारसम्भ- 
वाचप्रतिषेधः=“नित्याः स्युरनियाः वा स्युरुमयथापि न विक्रियन्ते 
वणौः इत्यसामिरुक्तख यस्त्वया सूत्राभ्यां प्रतिषेध उक्तः स न सम्भ- 
वतीतय्थैः । 

, थच्तावनित्यं तश्च कर्चित्खरूपतो विक्रियते । विक्रियेत चेद् नियं न 
स्यात् । नहि खरूयतोविक्रियमाणं किञ्चिचिल्यं सम्भवति । निल्यत्वविकारयो- 
मिथोविरोधेनैकत्रावखानानुपपत्तेः । वण अपरि नित्या इत्ययुक्तस्तेषा 
विकारः। अनित्यानां चांनवखायितवेन विकारवेलायासतच््वात् सुतरां विका- 
रानुपपत्तिः । नहि यस्यां वेखायामिकारललिषठति तस्यामसि थकारः, यसां 
च यकारस्तस्यामस्तीकारः। प्रकृतिविकारयोश्वैकस्यं वेलायामवखानमाबदय- . 
कम् । रोके तथोपछठ्न्धेः । किस्त ? नित्याश्च विक्रियन्ते च वणौ इति 
व्याघातादनुपप्नम् । अनित्याश्च क्षणद्वयसात्रावखायिनः। पूर्वसिनचुतचन्ते 
द्वितीयसिन्चपकभ्यन्ते तृतीयं पष्वखन्ते। न चैवंभूतानां पक्तिविकार- 
माव उपपद्यते । नहिं यदेकार उपरभ्यते तदा तस यभावः सम्भवति । 
संहितायां सत्यां तद्धावपवृतरम्युपगमात्। संहितायां यत्तव पूर्ववणै- 
विनाराकलेनेकारयेव विनारात् कथं यभावः सम्भवेत् नदि भ्कृतेसद्व- 
यव वाऽव विकारः सम्भवति । तसाधित्यानित्यपक्षयोरुमयत्रापि 
भवदुपन्यस्तोऽसटुक्स्य मतिपेधोऽ्ुपपत इति भावः ॥ ५० ॥ 
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“ अनैव हैवन्तरमाद-- 
“्रकरुलयनियमात्" ॥ ५१ ॥ 

अपप्रतिपेध इत्यनुवर्तते । प्रकृलनियमात्-वणैविकाराणां परकृतिनियमा- 

माबादपरतिषेधः=असटुक्तसख प्रतिपेधो न सम्भवतीलथैः 

या हि यख प्तिः सा तख प्रकृतिरेव भवति न जातु विङतिः, 

या च निङ्ृतिः सा तख विक्ृतिरेव न प्रकृतिरित्यसि सवैत्र तरिका- 

राणा परहृतिनियमः । न खट क्षीरजातीयस्य यथा दयिजातीयो विकार- 

सथा दधिनातीयख क्षीरनातीयो विकारः कचित् कदाचित् कथच्चिु- 
पलभ्यते । नचैष वणविकाराणामसति प्रकृतिनियमः । इह तु यथेकार- 
जातीयस्य यकारजातीयो विकारः “दध्यत्र” इति द्यते, तथा यकारजा- 

तीयसयापि विकार इकारनातीयो विध्यति? इति च्यते नच्ैवुपल 
म्यमानेऽनियमे प्रकृतिविकारभावो वणु कल्पितं शक्यते । तसादुनुप- 
पन्नोऽसदुक्तसख मवदुपन्यस्तः प्रतिषेध इति भावः ॥ ५१ ॥ 

अन्न छठेन प्रत्यवतिष्ठते-- 
५ञअजनियतरे नियमान्नानियसः ॥ ५९ ॥ 

अनियमेङ्तमनियमे नियमात्-नियमसद्धावादनियमः=अनियमो 

नननास्तीत्यथैः । 

योऽयं वणैविकाराणां परकृतेरनियम उच्यते, तत्रासि नियमः । तख 

यथाविषयं व्यवखितलात् ! थदा चेष खविषये व्यवसितः नियत इति , 
यावत् तदा मवति नियतल्वाननियसः ! तथाच क्रानियमः । तस्माद् 

यदुक्तं ^परङ्ृत्यनियमात्” इति, तदयुक्तमिति भावः ॥ ५२ ॥ 

समाधत्ते-- 

“नियमानियमविरोधाद्नियमे नियमाद्प्रतिषेधः? ॥५३॥ 
अनियमे-~श्रकृयनियमे नियमात्=नियमसत्त्वादपरतिषः=यस्या 

भरङृत्यनियममतिवेधः इतः स न सम्भवति, छतः १ नियमानियमः 

विरोधाद्=नियमानियमयोः सामानाधिकरण्यविरोधादित्यथैः । 
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भवतु प्रकृत्यनियमे नियमः । न चैतावता प्रकृतिनियमः समामि- 
च्ठति । नियमो ह्यथौम्यनुन्ञा, अनियमश्च तसरतिपेधः । नच तयोर्विरो- 
धात् सामानाधिकरण्यमुपपद्यते । नद्भ्यनुततातोऽयैः प्रतिपिद्धोऽैथैकी- 

भवति । किमुक्तं ? नियमानियमयोराधाराधेयमाव उपपद्यते न सामाना- 
धिकरण्यम् । सर्वोश्चाधारापेयभावयुदाह्य सामानाधिकरण्यं समथैयते । 
तदेतद् वालम् ! अततोऽनियमे नियमे मवल्यपि तद्वखः ्रकृत्यनियमो 
न तसतिपेधः सम्भवतीति भावः ॥ ५२ ॥ 

तदेवं विकारयपनो निराकृतः! इदानीमादेशपते विकारवयपदेदाु- 
पपाद्यन्राह-- 

“गुणान्तरापत्युपम्दैहासघ्द्िलेरा्ेषेभ्य- 
सतु विकारोपपत्तेवणेविकाराः ॥ ५४ ॥ 

५ तु बतं विधान्तरं व्यवच्छिनत्ति । गुणान्तराप्युपमदेहासधद्धि- 
लेश्ेेभ्यः=गुणान्तरापतिशोपमदैश हासश्च वृद्धि वेदश्च पश्च ते 
तथा, तेम्यो विकारोपपतते-एकख प्रयोगेऽन्यख प्रयोगोऽत्र विकारः, 
तदुपपते्वर्णविकाराः= आदेशेषु वणविकाए्यपदेशा उपप्न्त इलरथः । 

न खल्त्र प्रङृन्वयूरवकः पूर््यहनिवृत््या व्यूहान्तरोपजनो वि- 

कारशन्दार्थो विवक्षितः, अपि च ? खान्यादेशभावादेकसाप्रयोगेऽन्यल 
प्रयोगः | सचादेशपक्षेऽपि गुणान्तराप्त्यादितः सम्यगुपपचते न लिहास्ि 

काचनानुपपततिः । तसाुममन्ासतावदादेशोषयेव वर्व्रिकारव्यपदेशा इति 

भावः॥ 

तञ धर्मिणि सेव धमौन्तरापत्तिः “शुणान्तरापत्तिः यथा 

दुघा, दध इलनायुदात्तखोदात्त, अत्र शनुदात्तः ुुदात्तसखानडो लोपस्य 

देतुलादुदात्तः । धमिनिृत्तौ धम्यन्तरयोगः “उपमदैः यथाऽ- 

सेम; । दीषैख दलः ध्टवासः वथा श्रीमू, निरियात् । इख दीर्घौ 

शुद्धिः ययाऽचीकमत । काधव लद” यथा “लः” हृ्नाले- 

रकारस छपे सकारमात्र ठेशसय~एकदेशस्य व्यवशापनम् । पते वौ 
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प्रर्ययसख वाऽऽगमः “टेप; यथा संस्कत, सखीनाम् । जते च 
केवरुखप्रयोगे विशिष्टस्य प्रयोगाद् विकारसामन्यलक्षणोपपत्तिरिति 
विवेकः ॥ ५४ ॥ | 

अनित्याः वणौ इति निरूपितम्। सम्प्रति शव्पामाप्योपयोगि पृं 
निरूपयति- 

“ते विमक्त्यन्ताः पदम्” ॥ ५५ ॥ 
ते=गुणान्तरापत््यादिभिरादेशर्पेण विकारव्यपदेदाभाजो वणी विम- 

तयन्ताः=सुपतिङ्लक्षणविमक्तयन्ताः सन्तः पदं-पदरसंज्काः भवन्तीदय्थः 
विभक्ति दवी नामिस्याख्यातिकी च । नामिकी सुविति नान्न, 

आर्यातिकी च तिङिति नाभ्ना व्यपदिद्यते। सेयमन्ते येपां वणीनां विद्यते 
ते पदमिति संज्ञां मजन्ते। तयोक्तं मगवता पाणिनिनाऽपि ५सुखिडन्तं 
पदम्” (अष्टा० १।४।१४)इति। तथा च द्वेधा पदं नामचास्याते च । ु- 
यन्तं नाम, तिडन्तं चाख्यातम्। उपसगनिपातास नाम्ना सब्दीताः“अव्य- 
यादापुपः” (्टा० २।४।८२) इति तेषामपि सुवन्तलाभ्युपगमात् | 
“श्चत्वारि शङ्गा चयो अस्य पादा दे शपे सस दस्तासोअस्य 
ननिवा वद्धो इृषभो रोरवीति महो देवो मलौ" आविवेरा" 
( ऋ० ३।९।१०।३ ) “चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि 
विदुत्राद्मणा ये मनीषिणः, हा चीणि निदिता नेन्न 
यन्त तुरीयं वाचो मजुष्या वदन्ति" ( ऋ० २।३।२२।४५ ) 
इति मननदयमुदाहय “चत्वारि शङ्गाणि, चत्वारि वाक्परिमिता 
पदानिनचत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्मनिपाताश्चः 
इति महाभाष्यृद्वयास्यानं “शालान्तरे चत्वारि पदजातानि 
नामाख्याते चोपसगैनिपात्ता्च” इति यास्कानुबाद्श्वावान्तर- 
भेदामिप्रायात् । अतो न कश्चिदोष इति भावः ॥ । 

, इदमत्र बोध्यमू्- यद्यपि वणौनां क्षणिकतयोत्तरोत्तरव्णेन पूरवपूरव- 
वणविनाशादेकदाऽनेकवणौनुमवासम्भवानन तत्समूहगोचरः प्रत्यय उल्य- 
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कमदैति तथापि पूषरवव्णीननुमूयान्तमवर्णश्रणनेकायां पूरवष्वणौ- 
पुमव्रजनितसंस्कारतरङृतेनान्तिमवर्णप्यदधेन ्दव्युलादनसमयग्रहणानु- 

गृहीतेन ध्रत्रण वर््तूहूगोचरः पदपत्यमरो जनयितुं पाययते पू्वीुमधन- 
मितसंस्कारसदृकतेन चक्षषा तदेगकाखविगिष्वदत्तगोचरप्रयमिन्ता- 
प्र्यवदिति ॥ ५५ ॥ 

पदं निरूपितं, पदाभर निरूपयिष्यन् पूरं तावत् संरवमाद-- 

“्यक्याकृतिजातिसन्निधायुपचारात् सराय; ॥ ५६ ॥ 
संशयः=किं वक्तिः पदार्थं अष्टोिदाकृनिरत जातिरथवा त्रिततयमिति 

संयः, कुतः ? यक्यृतिजानिसननिधो=यक्तिशाक्रतिश्च जातिश्च ता- 
स्तथा तातां सतनिधों समीपतायाम् भविनामवेन वृत्तो सलायुप्चारात् 
गोणप्रयोग उपचारः, अत्र प्रयोगमात्रं लक्षते, तसात्-गोरिति प्रद्र 
योगादिवयर्थः | 

का व्यक्तिः केयमाकृतिः काच जातिरिति खयमत्र वक्ष्यति । चेदि- 
मालिघः पदार्थो न भवेयुः तदा न जात्वास पदं प्रयुज्येत । नहि यख 
पदस योऽर्थो न मवति तत् तत्र प्रयोक्तुं शक्यते । रोके सर्वर पद्पद्- 

्तम्बन्धाधिगमे सध्ये पदप्रयुक्तिदर्दीनात् । प्रयुज्यते चाविनामावेन 

वर्दमानाघु तिदरप्वपि व्यक्तयाकृतिजातिु ओरिति पदम् । अतो मवति 
संदाय; किं त्रितयं पदार्थं आहोलिदन्यतम इति । वित्तं ? व्यक्ति- 
रेव पदार्थं इति केचित्। आक्कतिरित्यपरे । जातिरि्न्ये । वयक्या- 
तिविरिष्टा जातिरिति वैदिकाः । तदेवं वादिनां विप्रतिपत्तेः पदानां च 

व्यक्लयाङृतिजातिषु तिदयु प्रयुक्तेमवति संदाय; कि व्यक्तिः पदाधैः 

आदोखिदाकृतिरुत जातिरथवा तितयमिति भवः ॥ 

तन्न गवादिद्रनयं “उक्ति तद्वयवसननितेशविरेय “आकूतिः” 

मौचादिकं च तद्धावो “जातिः इति विवेक; ॥ ५६ ॥ 
+ १९ 
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सच व्यक्तिपदाथेवादी प्रयवतिष्ठते-- 
“याराब्द्-समूर-स्ाग-परिग्रह-संख्या-इृद्धयपचय-वण- 
समासालुबन्धानां व्यक्ताुपचाराद् व्यक्तिः ॥ ५७ ॥ 

व्यक्तिःनव्यक्तिः पदाथः, कुतः १ याशब्दसमूहत्यागपरिगहसंस्या- 
वद्यपचयव्णैसमासानुबन्धानां =याशब्दश्च समूह्य स्यागश्च परिगरहश्च 
संख्या च वृद्धिश्वापचयश्च वेश्च समासश्चाुचन्धश्च ते तथा, तेषां याश्च- 
व्द्षभरतीनां व्यक्तो=व्यक्तावेवोपचारात्-विरिष्टेनं सामान्यं लक्षयति, 
भ्रयोगादिव्यथैः । 

पदार्थो हि प्रयोगसामथ्यीदवधाय्यैते । यस्य पदस्य यत्रार्थे 
प्रयोगः तस्य स एवार्थ इति निर्णयात् । न च यादाव्दुप्तीनामाकृतौ 
वा जातौ वाऽ प्रयोगसामर्थ्यम् । तयो्निष्कियतमेन तदसमर्थलात्। 
नहि निष्छिये तावदाङृतिजाती खातुं॑वा निषत्त बा कथश्चद्ईतः। 
व्यक्तिस्तु नैतादृशी । सा हि सक्रियत्वाद्ेति धातुं निष च ¦ तसात् 
ते तत्र प्रयोक्तु शक्यन्ते } तेषां तत्र प्रयोगाच भवत्यनुमानं व्यक्तिरेव 
पदार्थो नाङ्ृतिनै वा जातिरिति मावः ॥ । 

तच्र भयापद्धचितं वाक्यं थाराच्द्ः “या गकि्ठति या गोर्मि- 
षण्णा, इति तदुदाह्रणम् । अनेन हि गोपदाभिधेयस्य तिषठत्यादिना 
योगोऽभिधीयते ।! नचाक्रिययोनौत्याङ्ृ्योसतदूयोगः सम्भवति । यख 
चानेन योगस्तमेव गोशब्दोऽभिधातुमरति । विरोषणविरोग्यमावसयैकवि- 
पयलनियमात् । यदि गोशब्द्ख तिष्ठत्यादिकाब्दस चैकममिधेयं न 
स्यात् तदा गोशब्देन धम्यन्तराणिं तिष्ठत्ादिकब्देन च क्रियान्तराणि 
न निराक्रियरन् नवा विरोषणविरोप्यश्नावापन्योस्तयोः सामानाधिकरण्य 
युज्येत । विद्यते च तिषठस्यादिदाब्देन { विशेषणेन गोशब्दस्य विशेष्यस्य 
सामानाधिकरण्यम् | व देन दरव्यमेदो व्यक्तिरमिधीयते 
नाङृतिनै वा जातिः! १ । ; समुदायः “गवां समूहः?” इति 
तदुदाहरणम् । नावयोः सूरस्य बाधाद् गोशब्द व्यक्तिरथैः ।२। 

= ( 
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त्याग उत्सगैः चखत्निदरततिूर्वकपरल्तवापादनमिति यावत् , धवप्राय 
गां ददाति" इति तटुदाहरणम् । नचाकरतेवा जेवा लागो युज्यते। अपि 
न्च ? द्रव्य । तेन द्रव्यमयः । एवमग्रेऽप्यूल्यम् ! ३ ¡ उत्सष्टख सादरं 
सीकारः खल्वेनाभिसम्बन्ध इति यावत् परिग्रहः, “गां पतिगृह" इति 
तटुदाहरणम् ! ४ । एकलादिव्यवदारहैतुगणना क्षंख्या “दशा गावः, 
विंशतिगवः"" इति तदुदाहरणम् ! ५ । कारणवतो द्रव्यस्यावयवोपचयो 
घृद्धिः “अवद्धैत गौः” इति तदुदाह्रणम् । ६ । वृद्धिनिपर्य्ययः कारट्य- 
मिति यावद्पचयः ““गेरङृद्यत्", इति तदुदादरणम् । ७ 1 शादि. 
हमं वणे; “शुद्धा गोः, कपिला गौः" इति तदुदाहरणम् ! ८ । सम्ब- 
गुपवेरनं समासः “समास्ते गौः" इति तदुदाहरणम् । ९ । प्रकृता- 
नुवतैनं सख्ूपप्रजननसन्तान इति यावदूनुवन्धः “गोगी जनयतीति 
तदुदाहरणम् । १० । इति विवेकः | ५७ ॥ 

निरच्छे- 
“न तद्नवस्धानात्ः ॥ ५८ ॥ 

याशन्द्समूहयागपरिग्रदसंख्यावृद्यपचयवर्णसमासानुवन्धानामित्यनु- 
वैते । ननयदुक्तं तन्न, ऊतः १ तदनवखानात्--तच्छव्देन व्यक्तिं 
परामृशति ।! याशन्दादीनां तत्र व्यक्ताववसखानं व्यवयितिस्तदभावा- 

दिव्यैः | | 

चेत् प्रयुज्यमानाः यादाब्दुपशतयो वयक्तिमात्रे व्यवतिष्ठेरन् तदा 
साद् गवादिपदानां व्यक्तिर्थः । नच ते तन्मात्रे व्यवखातुमर्हन्ति । 
तस्य तिष्टलयादिना सम्बन्धासम्भवात् । नहि “या गोसतिष्ठति या गोरनि- 
पण्णा" हयादिशब्द्प्रयोगाद् “या काचिद् व्यक्तििष्ठति, या काचिद् 
व्यक्ति्नियण्णाइत्यादिुद्धिरुदयमासाद्यति ।“गोलविंरिष्टा वयक्तिसिष्ठति 

मोलविरिष्टा व्क्तिरनिषण्णा” इत्यादिुद्धब्ुदयमासादयन्त्यां तु कथं तेन 

तस्सम्बन्धः सम्भवेत् । कथं वा तेषां तन्मात्रे व्यवस्थानं करप्येत । 
प्र्ययधवष्रष्टभावेन चकति खट करपनवधूः ! तिरिष्टगोचरथेद भल्ययो 
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न व्यक्तिमानगोचरः । किसुक्तंः १ चेद् गवादिशब्दानां केवलं व्यक्ति- 
र्थोऽमविष्यत् तदा प्रयोगनियमः प्रतिपत्तिनियमश्च नोपारम्यत्त । तेदु- 
मयनियमश्चोपरुभ्यते ! नहि प्रयोक्तारो यखां कषां चिद् व्यक्तौ 
गोशब्दं भ्युज्चते । प्रतिपत्तारो वा भ्रयुक्तात्तसाद् यां काचिद् व्यक्तिं 
्रतिपघन्ते । गोलविरिष्टव्यक्तौ नियमेन प्रयोगे प्रतिपत्तौ च नतेषां 
केवरं व्यक्तिरथैः कल्पयितुं शक्यते । अपि तु १ गोत्विरिष्टा वक्तिः । 
न चे जात्याङृत्योरनिष्कियतेन तिष्ठत्यादियोगासम्भवः | तयोः साक्षात् 

तदूयोगासम्भवेऽपि व्यक्ला तदूयोगसम्भवात् । “^द्येनचितं 
चिन्वीत इत्यादौ जातेरपि क्रियायोगद््नाच । नहयत्रे्टकाचयनेन श्ये- 
नव्यकिरमिनि्तैयतुं विधीयते । अपि तु १ ततसदयोऽथिः । ५कमै- 
ण्यश्याख्यायाम् (अष्टा ३।२।९२ ) इति पाणिनिसरणात् । नच 
जातिं विना व्यक्तया सायं सम्पादयितुं शक्यते । व्यक्न्तसेसादस्य- 
सापि सम्भवात् । यो छयेकया व्यक्त्या सदः सोऽन्वया विसद्यो 
वय्येव । जाला साददयसम्पत्तौ च सम्भवति तस्याः क्रियायोगः । 
“अरुणया पिङ्गक्षैकहायन्या सोमं क्रीणाति" “अभिक्रामं 
होति" इत्यादानमू्तीनामपि गुणकर्मणां क्रियायोगाभ्युपगसात् ] उक्तं 
च पूर्वमीमांसायामपि “अर्थैकत्वे द्रव्यय॒णयोरेककम्यौ नियमः 

स्यात्" ( अ० ३।१।१२ ) इति । तथा च गवादिपदानां न व्यक्ति- 
मानमय इति सिद्धमिति मावः ॥ ५८ ॥ 

नलु व्यक्तिमाघाथैत्वामावे ततर तेषां प्रयोमो न श्या, श्दैयते च 
कचिद् गोगैच्छतीत्यादौ तन्मविऽपि तस्रमोगः १ तथाह 

 सद्चरण-स्ान-ताद्थ्य-ृत्त-मान-धारण-सामीष्य- 
योग-साधनाधिपयेभ्यो ब्राह्मणमश्चकटराजसक्तुच- 
न्दनगङ्गारारकान्नपुरषेष्वतद्भावेऽपि तदुपचारः” ॥५९॥ 
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यथा तयेति रेपः । त्रा्मणमच्चकरराजसक्तुचन्दनगङ्गाशाटकानपुरु- 
पेषुनेदिक्मोपदेशकोऽ ब्राह्मणः, मघस्य मः, वीरणं कटः, 
गङ्गानिकररो देशः गडा, गलं शाटकः, प्राणोऽन्नम् ; त्राह्मणश्य मश्च 
कश्च राजा च सक्तुश्च चन्दनश्च गङ्खा च शाटकथ्यान्श्च पूत्पश्च ते 
तथा, तेषु ्ाद्मणमचरप्रथृतिषु सहचरणखानतादर्यवृत्तमानधारणसामीप्य- 
योगस्ाधनाधिपतयेम्यः=सदचरणं साहचर्यम् , भविनामावसम्बन्ध इति 
यवत्, स्थानं चितिः, तदर्थत्वे ताद्थ्य, दितपरवर्तनादिविरित्रं 
वत्त, मानं परिमाणे, धारणं धृतिः, सामीप्यं नेकय्यं, गुणप्रशति- 
योगो योगः, साधनं हेतुः, आधिपं चाम्यम्, सद्चरणञ्च 
स्यानच्च तादर्यशच वृत्तञ्च मानञ्च धारणद्च सामीप्य योगश्च साधनच्चा- 
पिपद्यञ्च तानि तथा, तेभ्यः सदट्चरणादिम्योऽतद्ध वेऽप्~ाद्मणाच्ै- 
त्रामवेऽपि थथा वरह्मदण्डादिपदोपचारः तथा तदटुफचारः=्यक्तिमात्रर्थ- 
त्वामवेऽपि तन्मत्रे तेषां गवादिपदानामुपचार गौपदारिकरः प्रयोग 
इयर्थः | 

यया दि “पूर्व ब्रह्यदण्डानि भोजय” इत्व वहदण्डब्द्ल(१) 
्रदण्डधस्रा्णार्थतरामव्रेऽपि सहचरणाद् वेदिकधरमौपदे्टरि 
तरदण्डधरे न्राहमणे “मश्वाः को शन्ति” इत्यव मच्चपद्स मचस्थ- 
पुर्पाथैल्ामवेऽपि स्थानात् म्चस्ये “कटमानय” इयत कटपद्स्य 
वीरणाथैलामावेऽपि तादर्ध्यात् वीरणे “यमो राजा, वेरो 
राजा इत्यन यमक्कुवेरपद्यो राजा्थत्वामवेऽपि चरन्ताद् राजनि 
“ढकं सक्तवः इत्यनादृकपद्सल सक्त्थैत्रामावेऽपि मानात् 

सकु “तुदा चन्दनम्” इत्यन वुापदस् चन्दनाथैलामावेऽपि 
धारणाद् चन्वने “गङ्गायां गावश्चरन्ति” इत्यत गङ्गाप्दस 
देदार्थल्लामविऽपि सामीप्याद् गद्गानिकव्देे “क्ष्णः खाटकः 
इत्यत्र कृप्णपद्ल कप्णूपवच्छारकार्थल्ासवेऽपि योगात् कृष्णम 

१. जप् तरह, तयक्तं दण्डं ब्रह्मदण्ड, तद्वाचिदाच्दः तह्यदण्डब्दससखय । 
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वति सारे द्रव्ये “अन्नं पाणः इत्यत्रा्पदख प्राणार्थत्रामावेऽपि 
साधनात् प्रण “अयं पुरुषः कुलम्, अयं गोचरम् इत्र इट- 
गोत्रेपद्योः पुरुषाथलामवेऽप्यापिपद्यात् परप चोपचारिकः पयोगः 
तथा गवादिपदानां व्यक्तिमावरार्थलवामावेऽपि व्यक्तिमत्रे योगादौप्चा- 
रिकः प्रयोगः । किस्त १ तदा हि गवादीनि पदानि व्यक्तिमानाथला- 
भावेऽपि व्यक्तिमाते न प्रयुज्येरन् चेत् तेषां दाक्तिरेषैका शृतः 
सात् । असि च तेषां तत्सहचारिणी वहूुपरिवारा लक्षणानाश्नी दविती- 
याऽपि इत्ति । सा च स्वन तासपय्यौन्यथानुपपत्त्या ठन्धावकाशा पदं 
परिगृह्य खसदचारिणीसादाय्येनापदर्थेऽपि पदाथैवत् संयुनक्ति । तात्प- 
स्च तदितरप्रतीतीच्छयाऽनुच्रितले सति तस्प्रतीतिजममयोग्यलरम् । 
अनया च पदप्रयोगे कचित् सहचरण कचित् स्थानं कचित् ताद्- 
थ्य कचिद् चत्तं कचिद् मानं कचिद् धारणं कचित् सामीप्यं 
कचिद् योगः फचित् साधनं कथिदाधिपद्यमिति दश निमित्तानि 
भवन्ति । तेषाम् “अपाम सोममत अभूम” ( ऋ० ६।१।११। 
३ ) इत्र “सोमः प्स सोमयक्ञे “अपाम पदस्य च तदनुष्ठाने 
भयोगः सहचरणात् । असि ब्रहमदण्डस्येव ब्हमदण्डधरेण वैदिकधरमोप- 
देशकेन सोमस्य तत्पानस च सोमयजञेन नियतं साहचर्यम् । यथाविध्य- 
मुष्ठिते हि तसिन् जुद्धमरुद््पानेन संवऽगरताः भवन्ति । सोमपरश्तीना- 
मोषधीनां यसिन् यज्ञे रसाः ह्यन्ते तं यकविदः “समयज्ञम्” 
इत्याचक्षते ! स च सपतसंख इत्यन्यत्र विस्तरः । 

“एतेन योगः भत्युक्तः” ( वेदा० २।१।३ ) लत यग. 
प्रद योगखविरोषाथतलामावेऽपि योगस्थविरोधे प्रयोगः स्थानात् । 

` असिं पुरषस्य मञ्च इव योगोऽपि वेदान्तानां विरोधसख परिकसिपतं 
स्थानम् । तथा च “एतेनः=पांख्यस्टृतिविरोधप्रत्याख्यानेन योग्यो 
गसतिवरिरोषोऽपि प्रत्युक्तः =पस्ास्यातो वेदितव्यः” इति सूत्राथों 
निष्पन्नः । युक्तशचायमेवाथेः । द्वितीयेऽसिन्नविरोधाध्याये स्छतिपदे 
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स्पतिविरोधप्रसयाख्यानयेवाचार्वयामिप्ेतलात् । कथमन्यथा “अविरो- 
धाध्यायः” इति समाख्याग्रेत । विरोधपारिहारा दयेष द्वितीयोऽध्यायः 
आरभ्यते न विरोधसम्पादनार्थम् । स च योगप्दस्य योगविरोधेऽ्य उक्ष- 
णया प्रयोगानभ्युपगमे न कथच्चित् परिहत शक्यते । तस्माद् युक्तः 
तख तत्र लक्षणया प्रयोगः, नितरां युक्तश्च सूत्रार्थः ! नचेद “एतेन 
सांसयस्फति्रतयाल्यानेन योगः=गोगस्मतिरपि प्रतयुक्तः=प्ास्यातत 
दषा इति शाङ्करी सरणिः साध्वी । तखाः विरोधसम्पाद्कलेन 
जघन्यल्रत् । अनया हि विरोधः सम्पाते नतु परिहियते । परिहारा 
चारम्भः । तस्माद्रुपादेया वेदिकैः । “राभालुज प्रमृतयस्तु सवऽ 
त्र गरद्कुरपादानामनुचराः, अतः किन्नस्तदुक्तिव्यक्त्या । 

“सं आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो { ” ( छन्दो ६।८१७ ) 
इत्यत्र ततद्स्यापि तनन प्रयोगः स्थानात् । अवर हि मच्चपदं मश्चख- 
मिव तत्पदं तजनिष्ठमाह् 1 मोक्षयितव्यस्य श्वेतकेतोमक्षोपाये वक्तभ्ये पू 
अ्रह्यनिष्टाया एव तदुपायत्वेनोपसितत्वात् ¦ नहिं साधनचतुष्टयसस्पन्नख 
सुमुकतोबह्यनि्ठां विहाय मवति कथ्िदन्यो मोक्षोपायः । अविवेकानां 
्कृतिनिष्ठया भ्रकृतिद्नवदू विवेकिनां व्रहमनिष्ठया ह्यदर्शनस्याप्यव- 
दयम्भावाद् । अत एवान्नातं छान्दोग्योपनिषदि “्रद्यसंस्थोऽग्रत- 
त्वमेति ( २।२३।१ ) इति । त्रहमसंखः त्मनिष्ठः निष्टा च सर्वव्या- 
पारपरित्यागेनानन्यचित्ततया ब्रह्मणः प्रणिधानम् । न चोदाठकसय पितुः 

रेते पुत्रं प्रति तां विहायान्यः कश्चिदुपदेशः सम्मवति । स हि गुरुभू- 
त्वा तुपदिरति । गुरुणा च व्रहमनिषठेनावदयं मविंतव्यम् । अन्यथा तख 
तद्धावानुपपत्तेः। अत एव विदरिष्टि मगवती मोण्डिकी श्रतिः “तद्विज्ञा- 
नार्थं सख शुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि; ओचियं जह्यनि- 
छम्” ( य° २।१२ ) इति । यश्च सवं ब्रहनिष्ठो नहानिष्ठां च तद्वि- 

ज्ञानसाधनं मन्यते स कथं रिप्यभावेनोपसर््र श्वेतकेतुं न तामुपदिरेत् । 
नहि खयं बरह्मनिषठस्द्विज्ञानार्थिनं शिष्यं तद् ब्रह्य त्वमसीति कथश्चिदु- 
पदेषटुमदति । बह्मनिष्ठायासदवि्ञानसाधनं च “तद्विज्ञाना्थम्" 
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इति श्ुखुचयैवावगस्यते। तस्माद् मवति प्रतिपत्िर्ूनमसयात्र तभनि- 
छठामिपरायेण तत्पदप्रयोग इति । समिधो यजति, तनूनपातं 
यजतिः (शतप०१।५।४।१) इत्यादौ “यजति"वत् “असि इति 
च लेटो रूपम्। “लेटोऽडारो" (अष्टा० २।४।९४) इति विदितखाये 
विकल्मोपपत्तेः । तथाऽऽ “पष्टीयुक्तरछन्दसि वा” ( भष्ठा° 
१।४।९) इति सूप्रे ध्वा इति योगं विभज्य भगवान् भाष्यकारः 
भवा छन्दसि सवे विधयो भवन्ति? इति। यावदिह शास्रे काय 
तच्छन्दसि वा मवतीति तदथः । तथा चं यत् सत् सर्वा प्रनाखन्त- 
यौमिरूपेणानुस्यूतं न केनचित्परिच्छिचते स॒ आत्मा, यनेदमास्नातं 
“तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाराः सम्भूतः, आका- 
शाद् वायुः, वायोरधनिरयेरापः, अद्यः एथिवी" ( ते० २।१) 
इति । तशिषटस्त्वं भव श्वेतकेतो { इति वाक्यार्थः । नचेप खोसे्षि- 
तोऽथैः । परमोदारचरितेनरपिणा श्वेतकेतु प्रं मति द्मापनोदनाथै चरम- 
पयोयेऽखताभिसन्धस्य-पकृतिनिष्ठल पुनः पुनर्जन्ममरणप्रबन्यल- 
क्षणे संसारं सलयाभिसन्धस्य=तरह्मनिष्ठस्य संसारनिकृत्तिठक्षणं मोक्ष 
च निद्शेनपूर्वकसुपदिशता खयमेव सम्यगुपवणिततवात् । अतएव 
चेत बरह्मणो जगदुपादानत्वं निरकुर्वन् सिद्धवदुषन्यखति भगवान् वाद्- 
रायणः “तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेरात् ( वै० १।१।७) इति । 
व्याचष्टे च तं तथेव परमो वरी भगवान् श्ाङ्कराचा्योऽपि “स 
आत्मा इति प्रकतं सदणिमानमादाय त्वमसि श्वेत- 
केतो ! इति चेतनस्य श्वेतकेतोमोक्षयितव्यस्य तचिष्ठाञु- 
पदिद्य “आचायैवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं थावन्न 
विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये” ( छां ६।१४।२ ) इति मोक्षोपदे- 
खात् इति । यत्र चोपनिषदां व्यवखापविता मगवान् बाद्रांयणोऽ- 
चकर, य च मगवान् शङ्कराचा्य्योऽपि तदनुगामिलविख्यापयि- 
पामन्रेण भोगीव निरुदधवी्यैः खल युक्तकण्टोऽभिधत्ते, कस्तमेततं मास- 
कीनमथेमपवदितुं पारयते, को वाऽसम्यगिति भाषितुं समर्थयते । 
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यथा चेय एवार्थः सर्वशाल्ानु्रूलाद् समीचीनो न “तक् ब्रह्म 
त्वमसि" इति शङ्करीयो वा रामानुजीयो वा, तथा वयं “वेदान्त- 
सूचवेदिकशर्तौ” निपुणतरममिधाखाम इति कृतमिह तद्वि्रेण । 

धमो आस्यवय्यै ! गुरुकुलं देयम् इत्र गुरुकुकुपदस 
गुरकुख्थदेये धने प्रयोगस्तादथ्योत् । “दंसो राजा मनीषी 
राजाः इत्यत्र दं समनीषिपदयो राजनि पयोगो च्रत्ताद् 1 अस्ति यदेव 
हितादहितमरवर्तननिवतैनादिकं “गायकवाडस्यः” राज्ञो वृतं, तदेव हं- 
सख मनीपिणश् | “शुरुकुलव्रह्यचारिभ्यः परतिदि्न प्यः प्रस्थः 
रशालितण्डुलाः पच्यन्ते तयत प्र्परिमितेषु शालितष्डलेषु प- 
खप्रयोगो सानात् 1 गुरकुख्त्रह्चारिणमायन्तं पद्यन्ाह “¶त्रह्माग- 
च्छति? इत्यत्र वरहमपदसख त्रहचारिणि प्रयोगो धारणात् | तेन हि 
यावत्समावर्तनं गभ इव ग्भिणीमिर्यधाराल्ं त्रह्य धायते । यत्रेदमान्ना- . 
तम् धृथक् सर्वे प्राजापव्या; प्राणानात्मस्ु विञ्चति; तान् 
स्वन् ब्रह्म रक्चति बरह्मचारिण्याभृतम्? (अथर्व ११।३।५। 

२२) इति ! क भो? भारतव्ेद्वारकाणां ब्रह्चारिणामलि प्यं 

क्षत्रं यन्नाम गुरुकुकमिति प्रष्ठ आह “गङ्खायाम्” इत्र गङ्ञाप्दख 

गङ्गप्रान्तमदेये प्रयोगः सामीप्यात् । जसि चानुगर्गं॒॑शुर्कुकमिति 
सर्वजनीनम् । विद्रांसमागच्छन्तमाहुः “विव्येचमागच्छति” इत्र 
विद्यादस्य विदुषि प्रयोगो योगात् । अक्षि तख भगवतसरादगूवि- 
चायोगः, यया हि देश्ासोद्धारो द्रागिलेव सम्भाव्यते .। कतमत् सराज्य- 

मिति प्ट जाह “समाजः. इत्यत्र समाजपदख खराज्ये प्रयोग 

साधनात् । समान एव हि सराज्यसाधनम् । यतरेुकतं भवति-- ` 

संहताः फं न कुवेन्ति कि तेषामस्त्यसस्भवम् । 

रेहिकाशष्मिकं राज्य संहतेषु उयवसितम् ॥ १ ॥ इति। 
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समाजोपदेखश्च भगवति वेदेऽपि दश्यते 

सङ्गच्छ्वं संवदध्वं सं बो मनांसि जानताम् 
1७१९ # ७८ ५ 

देवा भाग यथा पूवे सञ्नञानाना उपासते (ऋ० ८।८। 

४९।२) इति । सङ्गच्छध्वमिति कायेन, संवदध्वमिति चाचा, संवो मर्नोति 
जानतामिति 1 मिक्यो च ध जानतामिति मनसा सुखवाहृरुपादानां चतुणीमेक्योपदेशः । अन्यत्र तथे- 
वोपदेशददौनात् । तथाहि- 

रुच॑ नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृधि 
रच विश्येषु शचद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम् ( यज्° १८५ 

४८) इति । खराज्यसाधनं तेजो रुचम् ! थथा पूर्वे देवाः=विद्रौसः 
कायेन वाचा मनसा सर्वशः सङ्गत्य भागम्-ददं नया कतेवयम्, इदं 
सया कतेन्यमिति खखकरव्यमगं जानानाःत्यतिजानोनाः समुपासते 
समुपासत तथा युयमणि सपव्वेमिति प्रथममन्रार्थः । 

सहृदयं सासनश्यमविदेषं क्रणोभि वः 
9 धं 1 अन्योः अन्यमभिहषेत वत्सं जातमिवाह्या ॥ १॥ 

अद्नतः पितुः पुतो मान्ना मवतु संमनाः 
जाया पले. मधुमतीं वाच॑ वदतु रान्तिवाम् ॥ २॥ 
मा भातः ्रात्तरं दिक्षन्मा खसारखत खसा 
सम्पच्धः सनता भूत्वा वाचं चदत भद्रा 1 ३॥ 

समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्रे सह वोः 
[> [^ ५ 

युनज्मि, सम्यश्वोऽप्निं सपय्यतारा नाभिभिवाभितः॥ भ 
९ ( जथरे ३।६।६।० ] इति । नं चोपदेशोऽयं कथश्चिदननुष्यो 

मू 1 अतोऽविकरुम्बेनात्र भवितव्यम् । 
समाजाभिपतिमागचछन्तमार्य कोऽयमागन्तेति . प्ट आह “सः 

भाजः इतर च समाजपदख समाजाधिपतो प्रयोग आधिपदयाद् 
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यथा मवति, तथैष गवादिपदानां व्यक्तिभर प्रयोगो योमाद्वगन्तव्यः | 
अस्ति रूपयेव द्रव्येण गोत्रादेरपि व्यक्तिमिर्योग इति मावः ॥ ५९ ॥ 

आङृतिरक्तिवादिनसु्थापयति- 
६८ न च्व ५.६ 

आक्रृतिस्तदपेक्षत्वात् सत्वन्पवस्थानसिद्धेः” ॥ ६० ॥ 

आकृतिः आकृतिः पदार्थः, कुतः ? सत्वव्यवध्थानसिद्धेः-सत््वो 
गवादिप्राणी, तद्ोचरा व्यवदहारव्यवस्था व्यवस्थान, तस्िद्धेः द्यं गौ- 
स्यमश्ः' इप्यादिन्यवस्थितन्यवहारनिष्पते्दपेक्षलात्=भाकृतिज्ञानाधी- 
नत्वादिवय्थः । 

सत्वावथवानां तदवयवानां च नियतः सतिवेश्नो दयष्तिः । सा 
यावन्न ज्ञायते तावदियं गौरयमश्च इति व्यवस्थितो लोकव्यवहारो न 

सिध्यति । यदा च ज्ञायते तदा सिध्यति । यखाश्च ज्ञानाज्ञनाभ्यामख 
पिद्यसिद्धी, न तासुन्दित्वा रब्डः किश्चिदः््मिधातुमहेति । रोक्रव्यव- 
हारसाधनसैव शन्दनिपयत्वौचिघयात् । नहि लोकन्यवरसाधनं घटो षट- 
शब्देन नाभिधीयते ! स चावयवानां सन्निवेदाविदोपत्वादक्रनिः । तसादा- 

कृतिरेव पदार्थः । किशुक्त ? गोशव्दसायत् केसरादिमति यक्तिविरोषे 
न॒ प्रुज्यते, सालादिमति च प्रयुज्यते । नचात्र तस्रयोगनियित्तमन्त- 
रेणाङृतिमन्यत् किश्चिदुपलभ्यते । व्यक्तिमत्रखोभयदरापि समानल्वाद् । 

नच तद्विरोपोऽपि बिनाऽऽृतिं कथश्चिदुपपादयितुं शयते । प्रलक्षश्वा- 
शपिण्डावयवसजनिवेशतो गोपिण्डावयवसन्निवेरवेरक्षण्यं सासादिमति 

व्यक्तिविद्रपे विशेषः । नच तदग्युपगमामावे लोकव्यवहारव्यवस्थानयु- 
पपयते । तस्मादश्वपिण्डावयवसनिवेशाद् विलक्षणो यो गोपिण्डावयव- 

सननिवेश्चः, यस्छृता च सच्वव्यवस्थानतिद्धिः, स एवाङृतिनाममाङ् शब्दा- 

मिधानगोचरो न जातिर्न व्यक्तिरिति भावः ॥ ६० ॥ 

तच्चाङतिशक्तिवादिमतं निरा्यैन् जातिशक्तिवादिमतसुपन्यति- 

“व्यक््याकरूतियुक्तेऽप्यप्रसङ्गात् पोक्षणा- 
दीनां सृद्ववके जातिः ॥ ६१ ॥ 
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जातिः=नातिः पदार्थः, कुतः १ व्यक्तयाकृतियुक्तेऽपि=जाल्योगोऽ- 
प्य्थः, वक्ष्यमाणलक्षणाभ्यां व्यक्चयाङृतिम्यां युक्तेऽपि मृद्रधके=मर्तिकार- 
चिते गवाकृतिपण्डि प्रोक्षणादीनांनदानक्रियाज्ञानां भरक्षणादिकर्मणाम- 
प्रसङ्गात्-मसम्बन्धादि्यथैः । 

थत् सढ “देवाँश्च याभि्थजते ददाति च ज्योगि- 
ताभिः; सचते गोपतिः सह” ८ ऋ० ४।६।२५।३ ) इत्यादिना 
दानरक्षणं पधानं कर्म॑विहितं, तदङ्गगवादिपदार्थदेरोन कानिचित् 
्रोक्षणादीनि गुणकमाणि विधीयन्ते । तषक्षणं तु “यस्तु द्रच्यं चिकी 
चेते गुणस्तन्र प्रतीयेत तस्य द्रव्यप्रधानत्वान् ( मी० २। 

१।८ ) श्टयुक्तं पूैमीमांसायाम् ! तानि च पदाथेदिरोन विधीयमा- 

नानि सन्त्यपि व्यक््याकृतियुक्त मृद्रवके न प्रसज्यन्ते । चेद् व्यक्तिवाऽ5*. 
कृतिव पदार्थः खात् तद्!ऽवद्ये पसज्येरन् । तदुदेशेन विधीयमानानां 
सति तसिन् प्रसक्तेरवर्यम्मावात् । असि च तत्र व्यक्तिरसिचा- 
छृतिः । दानवत् तत्र तदप्रसक्तौ च भवति परतिपत्तिनूलं गोत्वासावा- 
देव तानि तत्र न प्रसज्यन्ते । सति गोत्वे तत्मसक्तेरन्यत्रदशेनात् । नच 
त्न गोत्वाभावः । “या गौर मवति न सा गोत्ववती यधा वडवा, 
अगाश्च मृद्ववकः, तसान्न गोखवान्"'इति तदभावस्य साधितत्वात् । न च 
तदि प्रयोगानुपपत्तिः । चित्रादिवदाङृतिसामान्यात् तदुपपत्तेः । न च 
सर्वगता जातिर्यथोखयमानया गवा सम्बध्यते तथा भ्रद्धवकेनापीति 
न मृद्रवके गोत्वाभावः ! जातेराकाशादिवत्सर्येगतत्वानभ्युपगमात् । नदि 
साऽऽकाशादिवत् सर्वत्र वतेनात् सर्वगतेलयुच्यते, अपिच १ खविषये 
सत्र वतेनात् । कः पुनर्गोत्वजातेः खो विषयः ? थश्न गों वर्ते । क 

पुनल वतते ?। यश्च गोललनिमित्तो गोगौरियनुदत्प्त्ययो भवति । 
च -पुतरेषोऽनुदृत्तमत्ययो भवति १ । सालादिमति पिण्ड इति व्रूमः 
तस्मेव तदभिव्यक्तिहेतुत्वाभ्युपगमात् ! न च सालादिमति पिण्डे गोत्व- 
जातिनिमिततो नानुदृत्भत्ययः, अपि च १ यच्छिरःपाणिपादाकृतिसा- 
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मान्ये ततनिमिच इति वाच्यम् ] पिण्डवदाङ्ृतेरप्यप्राधारणत्वात् । 
यथा दि पिण्डिः पिण्डान्तरवर्ती न भवति तथाऽऽकृतिरप्येकपिण्डवर्पि 
नीत्वात् पिण्डान्तरवर्षिनी न भवति, कृतसतोऽनुतभययः - खात् |` 
नद्यसति सामान्ये समानग्रयय उद्पत्तुमरहति । सामान्यविरोपसमवायेषु 
चानेकार्थसमवायसामान्यात् समानप्रयय इति न कथिदोषः । नतु 
किमिदं गोल ्रलेकं पिण्डेषु काव्येन वतेते, जथेकदेरोन ए । कार्सयैन 
चेत् तदा पिण्डवदसाध।रणत्वात्न सामान्यं खात् । एकदेेन चेत् तदा 
नैकमनैकनर वर्तते किन्लनेकमनेकनेति प्रसज्येत । सावयवं च तदापयेत | 
निरवयवं खभ्युपगम्यते । पिण्डवत् प्रत्येकं देदोएु बतेमानं सामान्यं 
सामस्तेन वर्तते, आदोखिदेकदेदोनेति चिक्रस्पे च पुनः पूर्ववत् प्रसङ्गः 
अथनतद् देदोपु वतेते तदा न ते तदेशा भवेघुः। अतदेशत्वे च न 
तदेकदेदनापि पिण्डेषु वर्ततेत्य्तामान्यं गोत्वमिति चेन्न 1 अनभ्युपगमात् 
पर्रानुपपतेः । तदा देष प्रश्च उपपचेत “गों फं भरेकं पिण्डेषु का- 
येन वर्दतेऽथवेकदेदोन" इति; चेदवयवी वाऽयवसमुदायो वा गोतवमभ्यु- 
पगम्येत ! नच तत् तथाऽभ्युपगम्यते | तदनभ्युपगमे चावयवानपेक्ष्य 
भुज्यमानं इत्तैकदेदराव्दौ न तत्र प्रयोक्तु शक्येते । नहि यद्-यत्र न 
वर्तते तच्छव्दस्तत्र कथक्चिदययुज्यते ¡ तसादयुक्तोऽयं प्रभः । गों 
च गोप्वाश्चयाश्यिभावेन समवायेन वतेमानमनुृततपरत्ययहेतुलात् सामान्य 
युपपयते । तद्भावानेन्मद्रवके प्रोक्षणादीनामप्रसक्तिरन्यत च तद्धा- 
वाद् प्रसक्तिः तदा स एव पदार्थो न व्यक्तिं वाऽऽृतिः। किशुक्तं ! 
व्यक्तौ चतौ च सल्यामपि जतिरसन्यात् गृद्ववके परोक्षणादीनि न 
प्रयुज्यन्ते । तत्सत्वाच्ान्यत्र प्रथुज्यमानानिं द्दयन्ते । प्रयोग एव च' 
श्ब्दारथनिर्णयदेतुरिति सर्वतच्रधितिः । तसात् भरतिपयते न व्यक्तिवांऽऽङ- 
तिवौ पदार्थः अपि च? जातिरिति भावः ॥ ६१॥ 

दूपयति-- 

- भनाङ्कुतिव्यक्लयपेक्षत्वाज्ञालयभिव्यक्तेः” ॥ ६९॥ 



१५८ न्यायद्शैनम् [ द्वितीयम् 

ननयदुक्तं तत्त, कुतः १ जात्यमिव्यक्तेः=जातिनिष्टपरयक्षयोग्यतायाः 

जातिपरलक्षहतेरितियावदाङृतिव्यक्तयेक्षलवात्-ाधान्यसू चनाया्ृतेः पू्वै- 

निपातः, सा हि व्यक्त्या विशेभ्यमाणा जातिं लिङ्गयति, व्यक््याङृति- 

ज्ञानाधीनल्वादिल्य्थः ॥ 

तदा हि केवरं जातिः पदार्थो मवेत् चेद् व्यक्यङृयोरहणेऽपि 

गृह्येत । न चागृह्माणायां व्यक्तौ चाकृतौ च सा गृहते ! तसाद् मवति 
मतिपततिन केवरं जातिरपि पदार्थं इति मावः ॥ ६२ ॥ 

नचु नो चेदेकाकिनी व्यक्तिराकृतिजंतिव पदाथः; तदा कः 
पदाथः? तत्राह-- 

“्यत्तयाकृतिजातयस्तु पदाथः" ॥ ६३॥ 
“तु, शब्देन प्रधानाङ्गभावानियमः सूच्यते । व्यत्तयाङृतिजातयः= 

व्यक्तिश्चाङृतिश्च जातिश्च तास्तथा, गुणप्रधानमावेन खिताः व्यक्तया- 
तिजातयसिस्तः पदाथः=एकवचनमेकरक्तिलामार्थ, गवादिपदानामर्थः 
इत्यथः । 

मयोगमरतिपततिभ्यां हि शब्दाथेनिश्चयः । न जातु सार्थेन वयवहरन्तो- 
वृद्धाः यसित गोशब्दं प्रयुज्ञते श्रोतारश्च ततो यमर्थं प्रतिपयन्ते न 

सं द्दाथे इतिं बुं शक्यते । तचिश्वायकप्रकारान्तरासत्तवात् । मयो- 
गाश्च गवादिरब्दानां गुणप्रधानमवेन खिता व्यक्तयाङृतिजातिषु 
ति च्यन्ते । प्रतिपत्तारश्च ततस्तथेव ताः प्रतिपयन्ते । अतसः 
एव तथाभूताः पदाथे इति भावः ॥ 

इदमत्र वोध्यम्-यचपि व्यक््याृतिविरिष्टा जातिः पदार्थं इति 
वैदिकं 

7 राद्धान्तः “आक्रतिस्तु क्रियात्वात्" (मी० १।२।६३) 
इति भगवता जैमिनिना व्यवखापितत्वात् । जातिराङृतिरिति मीमा 
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सकानामनथान्तरम् । तथापि सोऽसति बाधके वेदितव्यः । यन्न तु 
कश्चिद् वाधकं उपरुभ्यते यथाऽन्वयानुपपत्तिवां तदन्यतमामावो वा 
तन्न यथायोग्यमवगन्त्वय, नास्यत्र कथिदा्रहः । भगौ स्पष्टव्यः” 

स, तिविशिष् ९ [७ 

इत्यादो हि वाधकाभावादू व्यक्ाहृतिविशिष्ट जातिः पदार्थः । सर्व- 
गवीपु पादसय्निषेधंख विवक्षिततवात्। “गौस्तिष्ठति गौमिषप्णाः 
इत्यादौ च जाते्स्यतयाऽन्वयानुपपत््या जाद्याृतिविशिष्ट व्यक्तिः 
पदार्थः । तखा एव खानादिनाऽन्वयसम्मवात् । “द्धवकः कर्तन्यः 
पिष्टकमय्यो गावः क्रियन्ताम्” इ्यादौ त॒ जातेरमावाद् वयक्ति- 
विरि्टाऽऽङृतिरेव पदाथः । एवं प्रयोगान्तरेप्वपि द्रष्टव्यम् । नचैवं 
भवति सिद्धान्तख काचित् क्षतिः । तखासति वाधके सर्वदा खव्यव्- 
धितल्रादिति ॥ ६२ ॥ 

नु केयं व्यक्तेः ? तत्राह-- 
“न्यक्तियणविरोषाश्रयो मूर्तिः” 1 ६४ ॥ 

शुणविरोषाश्रयः=र्पादिगुणविरोषाणामाश्रयो या मृतिः=मूच्छितावयवं 
परिच्छिच्नपरिमाणकं द्रवयं सा व्यक्तिः=वयक्तिपदवाच्येल्यथः । 

यद्धि द्रवयं रूपादिविरोषगुणाः अध्यासते परिच्छिद्यते च, सा च्यक्तिः। 
कियुक्तौ ? रूपादयो विरोषगुणाः .-यामधिदोरते परिमाणं चाव्यापकं 

वमथिङ्कसते सिन्य ॥ व्यज्यतेऽ (3 यथासम्म सा द्रव्यरक्षणा मूतिव्येक्तिः) ्षेगखते 
या सा व्यक्तिरिति तदृब्युखततेरिति मावः ॥ 

` इदमन्र बोध्यम्--यचप्येतहक्षणं व्यक्तिमात्रं न व्यपनोति ्रन्यगु- 
णकर्मसामान्यादावव्यापतेः, तथापि गवादिपदार्थत्ेनोपाखितख जात्वा- 

छृत्यालिद्गितव्यक्तिमात्रखाभिपायेण रक्षणे न कथिदोष इति ॥ ६४ ॥ 

नन्वाङृतिः का १ ततराह-- 

५आकरृतिजीतिलिङ्धाख्याः ॥ ६५ ॥ 
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जातिलिद्भष्या-जातेर्शिह्गं जातिलिङ्गं तदेवाघ्या संनायखाः सा 
तथा जातिग्रहणस्यासाधारणकारणमिति यावद् या साऽऽकृतिः=माक्ृति 
पदवाव्येतय्थैः ॥ 

यया हि दष्टिपथगया गोत्वादिजातिरिङ्गयते, किसु ? व्यक्ला- 
श्रया जातिर्यया गृहते साऽऽङृतिः । द्यते हि नियतसन्निवेश- 
विदोपाणामवयवानां ग्रहणेन गोत्वादिजातेग्हणम्, अत एव चाह 
*जातेरखरीविषयादयोपधात्ः (जघ्ठ० ४।१।६३) इति 
सूत्रे माप्ये जातिरक्षणमायक्षाणो महामाप्यजृद् “अक्रतिग्रहणा 
जातिः इति । गृहयतेऽनेनेति ग्रहणम्, आकृतिग्रहणं यथ्याः 
साऽऽङृतिग्रहणा-अबयवसनिवेशविशेषव्यज्गयेतियावजातिः=नातिपदथैः 
इयर्थः । नच सत्वावयवानां शिरःपाण्यादीनां नियते व्यूहे गृदी- 
तेऽपि गोखमनुष्यत्वादिवदू ब्राह्मणलादिकं गृह्यते; तसाद् न 
तज्जातिः अपि .च १ ठपाधिरिति वैदिकाः । नच सा योनिवयङ्गया 
नङ्कृतिव्यज्गयेति युक्तं समाधानम् । अनेकव्यज्ञककट्पनापत्तः । ““पत- 
रेयःव्या स्त प्रभृतिषु चर्षिसुनिवर््येयु माह्मणत्वसत््वेऽपि योनेरभावेन 
व्धभिचारात् । नहि तत्रासति ब्राह्मणाद् ब्राह्म्यां ˆ जन्मलक्षणा योनिः 
अत्ति चाद्यतनेभ्योऽपि कल्याणत्तमं ब्राह्णण्यं भगवच्चरणेपु तेषु ! नमु 
धन्ति तिन तुल्यं क्रियाचेद्धतिः (अष्टा ५।१।११५) 

दति सूत्रे, याप्ये ब्राह्मण्यं निर्वाणो महामाप्यकृदू योनिपदमुपादते 
«तपः; श्रुतं च योनिश्चैतद् ब्राह्मणकारकं, तपश्चुताभ्यां 
यो हीनो जातिन्राह्यण एव सः इति । सत्ययुपादत्ते । तथापि 
ब्राह्मणत्वादिजातिरिति नाखामिप्रायः । चेदेवममिभेष्यत् तदा “सव 
एते शब्दा; युणसशुदायेषु वसन्ते ब्राह्मणः क्षधरियो 
इयः शद्रः” इति ब्राह्मणादिशब्दानां गुणशव्दत्वं नावदिष्यत् । 

न वा तपःपरभृति ब्राह्ण्यकारणमगदिप्यत् । नहि जातु जातिशब्दा 
गुणशब्दा उपपचन्ते । निंत्यायाः जातेर्वा करणमुपपच्ते । न च 
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बरा्मणकारकेपृपादीयमानाऽपि योनि; प्राधान्यमवलम्बते । ̂तपश्ुताभ्यां 
थो हीनो जातित्राह्मण एव सः" इत्यु्तराद्धं “्राह्मणजन्मा भवन्नपि तपः- 
ध्रताथ्यां हीनो ब्राह्मणो न॒ मवति इति वदता तदुपत्जनीभावसख 
खयमुक्तस्वात् । “नासो परिपूर्णो ब्रा्मणो जातिरक्षणेकदेनाश्रयस्तु तत्र 
व्रा्मणदन्दुप्रयोगः" इति कैय्यटेनापिं तथेव वाख्यातव्वात् ¦ स्यएटशाख 
जातिब्राह्यणे ब्राह्मणाब्दयोगो माक्त इत्यभिप्रायः । अनेन च विश्वा- 

भिन्नः प्रभृतयोऽपि परिपूणीः ब्राह्मणाः न जातु जातिव्राह्मणवत् ३ेव- 
ठप्राह्मणह्वा इदयुप्प्यतेतराम् । यथा चेप उपाधिपक्षः सवाखरसम्मत- 
सथाऽसाभिः “श्ुगस्य तदृनाद्रश्रवणात्तदाद्रवणात् घच्यते 
हि” (वे० १।२३।२८ ) इत्यत्र सविस्तरं निरूपयिष्यते । तस्पिद्ध 

मनुप्यतल्लादिरेव जातिर्न वराह्मणलरादिरिति । तखाश्च यत् प्रस्याप्कं लिङ्ग 
यया सा प्रल्यायते स एवावाङ्ृतिपदाथ इति भावः ॥ ६५ ॥ 

नस का जातिः ? तत्राह-- 

धसमानप्रसवात्मिका जातिः” ॥ पै६ ॥ 
समानप्रसवालिका-समानाकारख प्रयस्य प्रसवः प्रसवकतरलमात्मा 

सखद्पं ययाः सा तथा, भिन्नेषु समानप्र्यप्रसोभी या सा नाततिः=जा- 
तिपदवाच्ये्थैः । 

या खलु भिन्ेपधिकरणेएु समानां बुद्धि भरते, किमुक्तम् ! 

अनेक्षन समवेतं सत् समानप्रत्ययोखत्तौ यत्कारणं सा जातिरिति भावः॥ 

तच्च समानप्रल्योखत्तौ कारणं जातिरिति जातौ नियमः न समान 

प्र्योखत्तो । ्राह्मणादिषु वर्णेषु तद्धेदेषु चाश्रमेएु पाचकादिषु च कमकरु 
जाल्यभावेऽपि समानप्रत्ययख द्टलादिति विवेकः ॥ ६६ ॥ 

चत्वारीति प्रमाणानि सम्परीक्षय यथाक्रमम् । 

करतकत्वं च दाष्द्स्य सा्भमस्मिन् परीक्षितम् ॥ १॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्ोदासीनवय्यात्मारामभगवे- 

त्पादशिष्यहरिम्रसादकृताया न्यायसूजवादकवृत्ता 

द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयम्िकम् । 

१ 
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आद्यमाहिकम् 

प्रमाणानि परीक्षितानि, प्रमेयमिदानीं परीक्षणीयम् । तचवात्मादिदराद- 
राविधमिलुदि्टम् । ततर प्रथमोदिष्स्यात्मनः प्ीक्ाशुपक्रममाणः पूव तख 
शरीरादितो व्यतिरिक्ते देतु॒षन्यति- त 

““द्दोनस्पदनास्यामेकार्थग्रणात्" ।॥ १॥ 
ददीनस्पशेनाम्यां =द्यतेऽनेनेति दनं चक्षुरिन्दियं, स्दयतेऽनेनेति 

स्पदनं त्वगिन्द्रियं, ताभ्यामेका्ैग्ररणात्-एकस्य विपयख रहणाद्वगम्य- 
तेऽति शरीरिन्दियादितो व्यतिरिक्तः कथ्चिदासेतय्थैः । 

थः खलैः पू द्वेन गृहीतः सोऽयं स्प्नेनापि गृह्यते । यम 
हमदराक्ष ते स्शामि, यं चास््राक्षं तं पदयामीति प्रति्नन्धानात् । न चेते 
समानविपये दादीनस्पार्घनयदणे विनैकेन केनचित् कतौ सम्भवतः 1 
नानाकर्तृकत्े तयोरीदक्भरतिसन्धानानुपपततेः । नहि देवदत्तेन गृहीतमथ 
यज्ञदत्तोऽदहमग्रहीषमिति प्रतिसन्धातुमरैति । ग्रहणप्रतिसन्धानयोः सामा- 

नाधिकरण्यनियमात् । नच द्शेनादीन्दियं तत्कशरुपप्यते । तख खलबि. 
षयनियतल्वेन विपयान्तय्रहणासम्भवात् । शरीराद्किं तु न तकर 
सम्भवतीति खयं निरूपयिष्यति ! न चैतत् प्रतिसन्धानं भ्रमः । तख 
यथाथैलेन प्रामाण्यात् । भतो भवति प्रतिपत्तिरस्ति शरीरिनद्ियादितो 
व्यतिरिक्तः कथ्िदात्मा, योऽतौ दशनस्पदीनाभ्यामेकार्थसय ग्रहीता मिनन 
निमित्ते समाननिषये ते प्रतिसन्दधातीति भावः ॥ १ ॥ 

राइते-- । 
॥६ न विषयव्यवस्थानात्"-॥ २॥* ` - ` 
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नयदुक्तं तत्न युज्यते, कुतः ? विपयन्यवसानात्परतीन्धियं विष- 
यनियमो विपयव्यवखानं, तसात् विषयस्य प्रतीन्दियं ववदितलादिव्य्थ। 

सखखविपये व्यवयितानि खड ॒सर्वाणीच्धियाणि न जातु तमतिक्रा- 
मन्ति । यच यत्र व्यवसितं, ततस्तत्रोसयमानं ्रहणमपि तसैव मवितु- 
मेति नान्य कखचित् । तद्धावे मावात्, तदभावे चामावात् } न हि 
यद् यद्धावे भवति यदमावे च न मवति तेत् तदपहाय किञ्चिदन्यदा- 

श्रयितुं पारयति । रुपग्रहणं च चक्षुपि मवति दृष्टम् , अभवत्ति च तसिन् 
न दृष्टम् | एवं रसग्रहणमपि सति रसने द्टम्तति च तसिन् न ष्टम् । 
सतो भवति प्रतिपत्ती रूपग्रहणं मूं चष्चुपो धमे रसादिप्रहणं चैवं रस- 
नदेः } कियुक्तं ? यद्धावामावानुविधायिनो अहणमावाभावौ तच्तेतनम्।! 
इन्दरियभावाभावानुविधायिनो च तावेताविति तदेव चेतनं, किमन्येन 
तदुव्यतिरिक्तेन चेतनात्मनेति मावः ॥ २ ॥ 

समाधत्ते- 

. नतदृन्यवसखानादेवात्मसद्भावादप्रतिषेधः" ॥ ३॥ 
अम्रतिपेधः=उक्तप्रतिपेधो न युज्यते, कुतः ? तद्व्यवखानादेवनप्र- 

तीन्दरियं विपयनियमादेवातसद्धावात्-भात्मसद्धावधिद्धरिर्थैः । 
यदीस्रियाणि यवसित्तविपयाणि न सयुः तदा न तद्व्यतिरिक्तथे- 

तन आत्मा कथित् सिध्येत् । तेपामन्यतमेनेव सवोरथग्रहणसम्भवात् | 
व्यविततविपयाणि च तानि नान्योऽन्यगृहीतमथं किचिद् ब्रहीतुं शंु- 
वन्ति । नहि दद्नविपयस्य रूपख स्पदीनेन, स्प्चनविपय्यं च स्प 
दरदीनेन ग्रहणं सम्भवति । तसादवदयमन्येन केनचिदव्यवसितविषयेण 
सवीर्थग्राहिणा चेतनात्मना भवितव्यं, यः खलु चक्षुपा इष्ट स्परीनेन च 

स्यृष्टमर्थ॑मृहीयात् । अन्वयव्यतिरेकौ तु प्रतिग्रहणमिन्दियाणां चेतनो- 
पकरणतवेऽपि भीपवटुपपययेते । यथा हि प्रदीप सद्धावे सति रूपग्रह 

णम्, असद्धावे च नं भवति, तथैव चक्षुषि सत्ति रुप्य्रहणमसति च 
तदग्रहणं वेदित्तव्यम् । नचैतावता तद् चक्ुपो धर्मः सम्भवति । जन्यथा 
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मरदीपस्यापि तद् धर्मः सम्भवेत् । किखुक्तम् १ अन्वयव्यतिरकाम्यां हि 

कारणलमात्रमिच्ियाणामवगम्यते नतु तदृव्यतिरिक्तख कठुश्ेतन- 

खासनोऽमाबः । तच्च तेपां करणसेऽपि सूपपन्नम् । अतो मन्तव्यमलि 

तद्व्यतिरिक्तः कश्िदात्मा, योऽसौ प्रतिविषयं करणानि तानि प्रयोजयति 

तन्निमित्तश्च नानाविषयान् प्रययान्. खात्मकर्तैकान् प्रति्न्द्धातीति 

मावः ॥ २३ ॥ 

नलु शरीरमेव चेतनं न तद्व्यतिरिक्तो विते कथिन्ेतन आत्म, 

यः कती स्यात् ? तत्राह- 

“्रारीरदाहे पातकाभावात्ः ॥ २ ॥ 

शरीरदाह-शरीरस्य दहने पातकाभावात्-हिसाकृतं पपं पातक, तद् ` 

सावादबगम्यते न चेतनं शरीरमित्यथैः । 

यदि शरीरं चेतन खात् तदा तद्दग्धुरातमहिसाकृतं पापं मवेत् । 
नच तस्य लोकतो वा शाज्लतो वा पाप॑ मवतीत्यवगस्यते । नहि माता- 
पिनरन्ेष्टिकरम कुबीणः कथित् पातकी मवति । शरीरचैतन्ये ल्वश्ं 
मवेत्। “असुस्थौ नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः, 
तोति परेयाभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ( यज” 
४०।९ ) इ्यात्महिसया पापावगतेः । तस्य पा्तकामावातु प्रतिपद्यते न 
चेतनं शरीरमिति भावः ॥ ४ ॥ । 

. आशङ्कते-- 

धतद्मावः सात्मकपरदाहेऽपि तननित्यत्वात्" ॥ ५॥ 
सात्मकप्रदादेऽपि-केवङशरीरमदाहवत् सातमकशरीरपरदाहेऽपि तद 

भावःदुः पाकाभावः सम्मवति, छतः १ तन्निखल्वात्=तसयातमनो 

नित्यत्वाद् हिसानुपपत्तेरित्यर्थः । 
यथा टि केवल्दरीरमदाहे दश्युः पातकं न मवति तथा सात्मक- 

शरीरपदादेऽपि न तत् सम्भवति । शरीरस्य जङ्त्ेनात्मनश्च निलन 
दिखानुपपत्तेः । नटि नित्यमात्मानं 'कश्विद् हिसितुमैति । हिंसते चेत् 
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तदा नातो नित्यः खात् । निलश्चाभ्युपगम्यते । अतः समान उभयत्रापि 
पातकामावः । तथा च शरीरदहि पातकामावादचे्तनं शरीरमित्यन्- 
पप्तं, सातमशरीरदाहेऽपि पातकाभावख स्यादिति मावः ॥ ५॥ 

समाघत्ते- 

ध्न काच्यीश्रयकर्तेवधात् ॥ ३ ॥ 
सातमकररीसदाह इत्यनुवर्तते । न=यदुक्तं तन्न, कुतः १ काय्यी- 

श्रयक्ैवधात्युखटुःखसंवित्तिलक्षणो भोगः कार्य्य, तथाश्रयः शरीरं, 
तद्विरिटसख क्रासनो वधात् वधसम्भवात् सातसकरीप्रदारे रिसो- 
पपत्तरि्यशः | 

न वयमात्मनो नाशं हिंसां त्रूमो येन तस्र निल्यलेन तदनुपपत्तिः 
खात्, अपि च ? उखदुःखभोगायतनकषरीरविरिषटस्यासनो नादं शरी- 
रातमनेवशिघ्ठस्र सम्बन्धस्य नामिति यावद् सां निगदामः । सच 
सात्मकररीरप्रदाहे सम्भवति । तेन तदूविनारखयाव्दयम्मावात् । नहि 
छचरिमः सम्बन्धो मवति विनागरकारणे न विनद्यति । छत्रिमश्वासौ | 
कर्मकाय्ैत्वात् ! तचधोक्तं प्र्ोपनिमदि पुण्येन पुण्य॑ रोक 
नयति पापेन पापश्चमाभ्यामेव मनुष्यलोकस् ( प्रभो 
३।७) इति। तथा च सात्कदारीरभदादे तद्विनादोन हिंसोपपत््या पात- 
कस सद्धावात् तदमबोऽसिद्धः । तदसिद्धौ च व्यमिचारामावादुपपननं 

^ अ ० 

शररीरदाहे पातकाभावादचेतनं सरीरमिति भावः ॥ ६ ॥ 

आःमनः शरीरिन्दियादितो व्यतिरिक्ततरे हेखन्तरमाह- 

५सच्यदृष्टस्येतरेण प्रयभिन्ञानातः" ॥ ७॥ 
सव्यदृषटस्य-सन्येन वामेन चक्षुपा दएटसाथेस्येतरेण~तसिन् नष्ट 

तदितरेण वामेतरेण दक्षिणचश्चुपेति यावत् प्रत्यभिज्ञानात्~परतिसन्धानाद्- 

वगस्यतेऽसि शरीरिन्दरियादितो यतिरिक्त आत्मेलयथेः | 
यद् वस्त॒ पूवे दृष्टं तख पुनदशनाद् यज्जानमुपजायते, किखुक्त १ 

पूवीनुभवजनितसंस्कारसदङतेनेन्दियेण यज्जञानखचचते, किं बहुना-- 
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ज्ञाताथैगोचरं प्रतिसन्धानास्कं यज्ज्ञाने, तततेदन्तावगाहि यत् संस्कापर्वकं 
प्रयक्षज्ञानमिति यवत्, तत् ध्रसययभिन्नानस्” इत्यभिधीयते । 
यदि भरीरिन्दियादितो व्यतिरिक्त आतमा न खात् तदा सव्येन इएटमरथ- 
मित्रेण न प्रत्यमिजानीयात् । नयन्येन द्टमथेमन्यः कथित् म्र्यभिजा- 
नाति । सब्येन इष्टस्य लितरेण भवति प्रत्यभिज्ञानं “यसदराक्ं तमेवेतर्ि 
पर्यामि स एवायमर्थः! इति! न चैतदात्मनः शरीरिन्द्रियादितो व्तिरेका- 
मवे कथच्चिदुपपचते ! तस्माद् मवति प्रतिपत्तिरसि नूनं शरीरेग्द्िया- 
दितो व्यतिरिक्त आस्मेति मावः ॥ ७ ॥ 

आक्षिपति-- 

भेकस्िन्नाखाख्यिष्यवदिते दित्वाभिमानात्ः ॥ ८ ॥ 
न=यदुक्तं तन्न, कुतः ? एकसिन्-एकसिन् च्चुषि नासासिव्यव- 

हितेनमध्ये नासिकास्थाऽऽच्छने द्विलामिमानात्=्रे चश्चुषी" इदमि. 
सानादि्यथैः | 

यदि च्ुद्रयमभ्युपगस्येत तदा सव्येन च््टखेतरेण प्रलभिज्ञानानु- 
पपत्त्या तद्व्यतिरिक्त आत्मा सिध्येत् नच चक्चुदरेयमभ्युपगम्यते । मघ्य- 
सित्तनासाखिव्यवधानेनैकसिननेव चक्षुपि सध्यखितका्ेनेव तडागे द्विलाः 
मिमानोपपततेः 1 कितं १ यथा हि मध्ये काष्ठेन व्यवधानादेकं एव 
तडगो द्वाविव अतिमासते, तथैवैकं चक्रमध्ये नासाखिव्यवधानाट् द्वयमिवे 
प्रतिमासते ! नच वस्तुतोऽसि च्चुद्धैयम् । अतः सव्येन इएसेतरेण 
प्रत्यिन्ञानयुपपद्यते, द्रष्टुः सरत्च चक्षुष एकतात्, नासि काचिदनुपप- 
त्तिरिति भावः॥ ८1 

परिहरति- 

“एकविनाशे दितीयाविनाराननैकत्वस्" | ९ ॥ 
एकल्व=वक्षुरिन्दरिययेकलं नन सम्मवति, ङतः? एकविनाशे- 

एकस च्ुषो विनाशेऽपि द्वितीयाविनाशाद् द्वितीयस्य चश्चुो विनार- 
द्शेनादित्यथैः | । 
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यदि चश्वरिन्दियं वल्ठुत एकं भवेत् तदेकलिन् चमे बा दक्षिणे 
या विनष्टे द्वितीयमपि विनच्येत् । नदयेकत्रमिव तद्विनासमपि व्यवधानं 
प्रतिवध्चाति । विने प्र्युपयिते कतिपयेरवयवे्िनाद्चसख कतिपयेरवया- 
नख च॑कसिन्नवयविन्वनुपपत्तः। आरम्भकसंयोगनारोन तन्ना्रख प्ौव्यात्। ' 
नचंकसिन् च्चुपि विनष्टे द्वितीयं विनष्टयुपलभ्यते । तसाद भवति 
प्रतपात्तनकं चद्चुः; अपिं च ? चेश्ुदरयामति भावः ॥ ९ ॥ 

अन याभचास्मादडूत-- 

“अच्रयवनाशेऽप्यययय्युपखव्येरदेतुः ॥ १० ॥ 
अहेतुः-एकविनादो द्वितीयाविनाशचादिययमहेपुः, कुतः १ अवयव- 

नग्रोऽपिच्खाखारूपफतिपयावयवनादरोऽप्यवयन्युपलन्धेः-भवयविनो वृक्ष- 
सख यथापृवमुपलब्पेरिल्यथैः। ` 

असि तावदेको वृक्षः ] सच शाखारूपकतिपयावयवनागेऽपि नं 
नश्यति । यथापूरवुपलम्भात् । नदि नष्टं किंश्चिद् यथापूर्वयुपठम्यते । 
चेदेकविनाये द्वितीयाविनागो हेतुर्भवेत्, तदेकल्वाभावामाक्वति शाखिनि 
न जातु वर्तेत ! वतैते च । तसादहेतुरिति भावः ॥ १० ॥ 

समाधत्ते- 

दृ्टान्तविरोधादप्रतिषेघः” ॥ ११॥ 
अग्रतिपिधः=महेतुरित्ययं हैतुप्रतिपेधो न युज्यते, कतः ? द्ा- 

 न्तविरोधात्=चटान्तख श्राखिनो दान्तिकेन. चद्चुपा विरोधाद् साद- 
दरयाभावादित्यथः । 

यारग् हि शाखाश्ञाखिनोः परस्परमवयवावथविमावो न तथा चामद्- 
क्षिणचक्षुपोरयवावयविभावो विद्यते 1 तयोर्भत्नमूङखानत्वेन समानवेदुष- 
ठम्मात् । शखिनश्च तदधिपव्ययात्। नद्यकसिन् श्चाखिनि भिन्नं मूढं भितं 
खानं समानवटुपलम्मश्च कथन्नित् सज्ञाघरीति। किस्त १ शाखारूपंक- 
तिपयावयवनाशे सति शाखिनो यथापूर्वमुपरम्भो न घटते ! अवयवनारोऽ- 

वयविनादास परौवयाद् । नच छिना शाखा शाली पूनरयथापूैुपर- 
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भ्यते । वामे नष्टे दक्षिणन्तु यथापर्वमुपङम्यते। तसदेकविनाश द्वितीयावि- 
नाशादिति हेतुपरतिपेधो न युक्तः! शाखिन्येविनारे ्वितीयाविनाशाद्दोनेन 
व्यभिचाराभावात् । तथा च सिद्धं नैकं चक्षुरपि च द्वे चक्टुपी । तयोशचक्ेन 
इष्टयेतरेण प्रल्यभिज्ञानादस्ि प्रल्यभिज्ञाता कश्चिदात्मा तद्व्यति 
इति भावः ॥ ११॥ 

| ̂ ० 

आत्मनः रारीरेन्द्रियादितो व्यतिरिक्ततेऽन्यं हेतुमाद- 

इच्ियान्तरविकारातः ॥ १२॥ 
च्चुरादितोऽन्यदिन्दरियमिन्दियान्तरं रसनेन्द्रियं, तस्य ॒रसानुस्खतो 

रसगद्धैपरवतिता दन्तोदकसम्घवलक्षणा विक्रिया विकारः, तसात्--अनु- 
भूतपूर्वरससहचारिरूपााखोचनेन रपानुस्स्त्या जायमानदन्तोदकसम्डु- 
वलक्षणरसनेन्द्रियविकारादवगम्यतेऽस्ि तदृव्यतिरिक्त आलेलथैः । 

कदाचिदाखादितरसस कस्थविदम्फलस्य चिरविल्वादे रुपाोचनेन 
वा गन्धाघ्राणेन वा तत्तहचारिरसानुस्शरतौ तत्तष्णप्रवृत्तितो यो दन्ता- 
न्तरपरिसुतामिरद्धी रसनेन्द्रियसख समवः सम्बन्धः स “इन्द्रियान्तर- 
विकारः” इत्युच्यते । नचास्य रसनेन्दरियविकारख कारणं रसानुस्छति- 
रन्तरेणः रसानुमवितारं कथश्चिदुपप्ते । नदि क्रिया काचित् कतारं 
विना सम्मवति । क्रिया च स्पृतिरुत्त्तिवत् । न चेन्दियमस्याः कव 
कतपयितुं शक्यते । तस्यानुमवामावेन स्छरयतुमवयेवंयधिकरण्यापा- 
तात्। अस्ति च तयोः सामानायिकरण्यनियमः । न चानुभवोऽपि 
तखेबेति करना युज्यते । तन्ना सरणामावग्रसङ्गात् । भवति चेन्दरिय- 
नादोऽपि सरणम् । तस्मात् प्रतिप्यते यस्यानुमवितुरेषा स्ति; सोऽसि 
दारीरेन्दरियादितो व्यतिरिक्तः कथ्िदात्मेति सावः ॥ १२ ॥ 

आक्षिपति- 

“न् स्मरतेः स्मतेव्यविषयत्वात्ः ॥ १३ ॥ 
न=यदुक्तं तन्न युज्यते, कुतः १ स्सतेः=सरणक्ञसेः सतेव्यविपय- 

त्वात्-सरणीयाथैनिषयल्वादिल्यथैः । । 



आदिकम्] तृतीयोऽध्यायः १६९ 

यद्रोचरा खट स्तिः तद्रोचरमेवातुमानं प्रतोतुमर्दति नान्यगोचरम् । 
नदि "यद् यद्रोचरं न भवति तेन तदरोचरमनुमानं प्रसूयते । स्टतिशवयं 
रूपादिपहचारिरसमात्गोचरा नात्मगोचरा, तत्कथमात्मानमनुमापयेत् । 
किमुक्तम् ? आप्मानमनुमापयन्ती स्एतिः कारणतेन वाऽनुमाप्येद् 

विषयत्वेन वा १ । न तावक्तारणत्वेनानुमापरयितुमहति । तखाः संखार्- 
मात्रकारणकतेनासकारणकलाभावात् । नहि यदू यक्तारणकं न 
भवति तत् तदपरिदृटसामध्यै कचिदनुमापयति । न नातु शख्कारणादुप- 
जायमानोऽङ्करोऽपरिच्एटसामरध्यं कश्चिदन्यमशमनुमापयन् दृदयते । नापि 
विषयत्वेन । तस्याः सर्तव्यार्थविपयत्वेनात्मविपयत्वामावात् । सर्तव्याथैश्चेह 
रस एव नासा तस्मात् तया तदनुमानमयुक्तमिति मावः ॥ १३ ॥ 

समाधत्त- 

भतदात्मरुणसंद्धावादप्रतिषेधःः ॥ १४॥ 
स्तेरिघ्यनुवरषते | अप्रतिपेषः=त्फृतेरात्मानुमाप्कताप्रतिषेधो नोप- 

पद्यते, छतः ? तदात्मगुणसद्धावाद्-तखा आत्मगुणेन सद्भावात् 
आत्मगुणलेन तदनुमापकतासत््वादित्ति यावदि्थैः । 

यदि षयं कारणत्ेन वा विपयल्वेन वा स्छ्त्याऽऽमानमनुमिमीमरहि, 

तदेवमाक्षिप्येमहि । नच व॒यं कारणलेन वा विपयतेन वा स्प्रला तमनु- 

मिमीमहे, किन्तवाश्रयत्वेन । नचास्याः स्तेराश्रयः सर्तवयोऽथैः सम्भ- 

वति । शान्तेऽपि तकिन् तटुद्धवात् । नचानाश्चया सा युक्ता । गुणस 

साश्रयत्लनियमात् । स्पृतिश्च गुणः । नचेन्धियमस्याः आश्रयः कसपयितुं 
शक्यते । तन्नशेऽपि स्द्टयुतत्निददीनात् । नदि सेन्दियस्य सत एव 
स्रतिज्ञानशुखद्यते न निरिन्दियस्य सत दइत्यसि कथिक्नियमः । इयते ` 

च सेन्दियस्येव निरिन्दरियस्यापि स्पतिः । नच शरीरमेवाश्रय इति 

करना युज्यते । खपरपरलक्षतापततेः । नदि शरीरस गुणाः रूपादयः 

खपलक्षाः न भवन्ति । स्श्तिरपि चेच्छरीरमाश्रयेत् तदा रपरा 

दिवद्वर्यं लपरपलक्षतामापयेत । नचेयमस्ि खपरप्रयक्ना । खसात- 
॥;.: 
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वेद्यत्वात् । नच सा नासीति वक्तुं पाययते | सर्वन्यवहाररोपप्रसङ्गात् । 
सत्यायाः खड प्राणगता सवै छोकिकाः वेदिकाश्च वयवहारः, नचा- 
सत्यां तस्यां ते कथ्चिरपम्भवन्ति ! सत्या च तयाऽर्यं किञ्चिदाश्रयि- 
तव्यम् । अतो यस्तावदसा भश्रयः स एवात्मेति स्तेरात्मानुमापक- 
त्सिद्धो तसरतिमेधोऽनुपपन्न इति मावः ॥ १४ ॥ 

पूरवपकषयति-- 
(१) ¶नात्मप्रतिपत्तिदेतूनां मनसि सम्भवात् ॥ १५॥ 

-शरीरेन्दियाभ्यामतिरि > 

न=ररारेन्द्रियाभ्यामतिरिक्तः सिध्यत्तप्यात्मा मनोऽतिरिक्तो न सि- 
ध्यति, ऊुतः ? आप्मप्रतिपत्तिहेनुनाम्=ात्मनः प्रतिपत्तये शरीरेन्दरिया- 
दितो व्यतिरिक्ततया सिद्धये ये पूर्वुपन्यस्ताः हेतवस्तेयां सनसि-मनः 
संजकेन्द्रिये सम्भवात्=समम्बयसम्मवादिल्यधैः । 

तदा हि पूवक्तिभ्यज्िभ्यो हेतुभ्यः शरीरिन्दरिथादितो व्यतिरिक्तः 
आला सिष्येत् चेत्तषां मनसि समन्वयो न सम्भवेत् । सम्मवति च 
तेषां तसिन् स यथाकामम् । तद्धि सर्वीथैविषयमाभ्यन्तरेन्दिय, नासि 
कश्चन तादगर्थो लोकै, यं चशरुरादिमिरिन्दे्यृहीतं सन्तं न तद् गृही- 
यात् । यथा हयेवेनेन्द्रियेण सम्बन्धोऽभ्युपगतः, तयेन्दियान्तर्यश्य- 
पगम्यते । तदभ्युपगमान्ैतद् दरीनस्परीनाम्यामेकमर्भं अ्रहीतुं सव्येन 
द्टमितरेण भत्यभिज्ञातुमिन्दरियान्तरविकारहेतस्परतिं चारयितुं सुखेन" 
पास्यति । “चकषुषा परयति, रसनेन रसयति, घ्राणेन जिघति, स्पर्दनेन 
राति, कर्णेनाकर्णयति" इत्यादयः कर्मव्यपदेशा अपिं चासिन् सवीथै- 
निमयत्वेन ज्ञानाश्रयलवात् सम्बयुपपचन्ते, नासि कश्चिद् विरोधः । किं 
 बहुना--यथा हि भवता सर्वैन्द्रियनिषयवेदी कथिदात्मा परिक- 

(१) एतसाच् पूं ्रायो सुद्रितपुसकेषु “अपरिसं ख्याना सुसृतिविषयस्य" 
इत्येकमधिकं सूतुपरुभ्यते । तच माप्यं न सूत्रम् । न्यायतत्तालोके न्यायसूीनिवन्ध 
वातिके तालय््यटीकाथां च कवचिदपि सू्तवेनाशतेः । “दं न सूतं किंतु माष्यम्” इति 
केचिदिति निश्वनाथपवाननो तते । 



आहिकम्! तेतीयोऽध्यायः । १७१. 

स्यते, तथेवासाभिः समन्दियविषयवेदि मनोऽभ्युपगम्यते । तस सवै. 
न्दियविपयवेदित्े च किन्रु नामास्ति तखतिपत्तिसाधनं यद््रास्मवत्न 
समन्वयात् 1 अतो मन एवाप्मेति भावः ॥ १५॥ 

उत्तरयति- 

“ज्ञातुक्तीनसाधनोपपत्तेः संज्ञाभेदमात्रम्" ॥ १६॥ 
ज्ञातुः~त्ातुः सतो मनसो ज्ञानसाधनोपपतेः-वाहज्ञानपाधनस्येवा- 

भ्यन्तरक्ञानसाधनस्यापि कखचिदिन्दियसोपपततेः संजञामेदमात्र=मात्रचा 
संक्ञिमेदं निवतैयति, केवरमासमनःसंजञयोरेव भेद आप्येतेयथैः । 

यथा हि जातुशवश्रादीनि वाहज्ञानसाधनान्युपपचन्ते, तथाऽऽभ्य- 
न्तरलञानसाधनमपि किञ्चिदिन्दरियमुपपदते । बहेन्द्रिे्विना वाह्यविषयज्ञा- 
नवदान्तरेन्द्ियं विनाऽऽन्तरविपयत्तानस्याप्यसम्भवात् । सन्ति चात्मात्मी- 
यदुखटुःखादयो वहवः खख्वाभ्यन्तरविपयाः ¡ कच तत्र ज्ञात्रं मवन्म- 
नोऽन्तरेणान्तरेन्दियं किञ्चिज्लानयुपजनयितुमठं सम्पद्यते । नच तदेव 

तवर करणं न करणाम्तरमिति वक्तं शक्यते । कर्ैलकरणत्वयोरविरोधेन- 
पत्र वृत्तिलासिद्धः । खतन्नः साधको हि कतौ, परत्नं साधकतमं च 
करणम् 1 नचेकक्रियानिरूपिते खातब्यपारतच्ये साधकत्वसाधकतमते. 
चकं धपिणमाश्रयितुमरतः । भित्रधरमिसे चोपपन्नमान्तरलञानसाधनं 
किशचिदिन्धियम् । तथा चासाकं युष्माकं च ज्ञातरि पदार्थे केवल- 
मातेति मन इति च संन्ञामेदमात्रमापत्नं न संकषिमेदः । ज्ञातृमिन्नस्या- 
न्तरक्ञानसाधनस्येन्दियसयासाभिरिव युष्मामिरप्यभ्युपगमात् । अस्माकं 

हि ज्ञाता पदाथ आत्मेति संजयाऽऽन्तरेन्दरियं॑च मन इति संज्ञया 
व्यपदिश्यते, युष्माकं पु ज्ञाता पदार्थो सन इति संजञयाऽऽन्तरेन्दिय 

च केनचिरसंज्ञान्तरेणाभिधीयते । नचात्रासि कृथिद्न्यो विेष इति 
भावः ॥ १६ ॥ 

ननु वाहयविपयगोचरमेव जञानं बाह्मफरणापेषयुतद्चते नान्तरविषय- 
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गोचरं ज्ञानमान्तरकरणापेक्षमिति नियमाद्. ज्ञातृतो भिचमान्तरेनदरं 
कर्चि्ोपपय्ते ? तत्राह-- 

“नियमश्च निरचमानः” ॥ १७॥ 
नियमश्च =मवटुक्तो नियमस्तु निरमुमानः=नियक्तिको वियत इत्यधैः। 
यदि कथित् कती करणमव्यापारयन् कर्मगोचरक्रियोखादकः 

कचिदुपरभ्येत तदा खादेप नियमः } नच तथा कचिदुपलम्यते । 
नहि वद्धकिः कुटारमव्यापारयन् शाखिनं छितत्ति । नच बाह्यभ्यन्तरमे- 
देन वा क्रिया विरिप्यते, येनेकतर करणमपेक्षमाणेयसुसदतेऽन्यत्रधान- 
प्षमणेति कर्येत । सा तु यथा वाह्या तथाऽऽभ्यन्तरीति नियमेनापि 
समानेन तत्र भवितव्यम् ! अन्यथा बिनिगमनाविरहेण वाह्यायामपि 
तदनपेकषताप्रसक्तौ करणमाघ्रे विद्येत | तच्च महदनि्टम् । अतः 
फाचित् क्रिया करणसपक्षोपयते काचिननिरेकषेति निदक्तिकं नियमं मा 
व्यकार्ीः । क्रियालवावरषे करणयेक्नाविरोषस्ाप्योचि्यात् । किमुक्त ? 
यावत् सविषयं ज्ञानं तत्सयै ससाधनं इष्टं यथा बाह्यविपयज्ञानम्। आन्त- 
रविषयज्ञानमपि ज्ञानम् । अतस्तेनापि ससाधनेन भवितव्यम् । नचात्रासि 
काचिद् युक्तियैत्तनिःसाधनयुस्ते ससाधनं चेतरदिति । युत्तयमावे च 
कथमेष नियमोऽभयुपगम्येत । नहि निकतिकं कि्चिच्छदधते वैदिकाः 
खं तकैकोविदाः । तस्मादान्तरविषये ज्ञानोखतत्यमै यस्तावचध्रादि- 
नाह्साधनवदान्तरं किञ्चिद् साधनं व्यापारयति, स न शरीरं नेन्दियं न च 
मनः, अपि च १ तदूव्यतिरिक्तः कथिद्धेतन भलेति भावः ॥ १७॥ 

इारीरिनदरियादितो व्यतिरिक्त सेति परोक्षितम् । सम्प्रति तन्नि 
त्यत परीक्षिष्यमाणसतत्र हेतुयुपन्यस्यति-- 

“पूवोभ्यस्तस्छयलुबन्धाज्ञातस्य ह॑भयदोकसम्पति- 
प्ते; | १८ ॥ 

जातस्यउपात्तजन्मनो बाङकसख पूरवाभ्य्तस्प्त्नुचन्धात्=यूर्वस- 
भ्यसः पुनः पुनरनुभूताः ये इषैमयोकहेतव इष्टानिष्टादिलक्षणाः 
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पदा्रसतिपां यः स्मरत्यनुवन्धः स्यृतिसम्बन्धदेतुसंस्कारविरेयसलसाद् हरथ 

मय्नोकसम्परतिपत्तेदर्षश्च भयश्च शोकश्च ते तथा, तेपां दपितरदितादि- 
टिङ्गानुमित्दर्यमय्ोकानां सम्प्रतिपततेः प्राप्तिवगम्यते नित्य आलसेधयर्थः | 

उपात्तजन्मा खट वाठकः कदाचिद् इतति कदाचिद्वेपते कदाचिच 
रोदिति । न चाल हपितवेपशुरुदितानि हर्मभययोकसम्प्रतिपत्तिमन्तरेण 
कथश्चित् सम्भवन्ति । छोके दसिततादीनां हपदिकरा्यलनिर्णयात् । नहि 
कथितमाणी भवन् हपौदिसद्धावाभावे हसिति वेपते रोदिति चेति कचिद् 
दृस्यते । नच दपीदिसम्प्रतिपत्तिरन्तरेण हपीदिहितुग्रहणम् । अगृरीतेषु 
दर्पभयसोकदेतुपु दपीदिसम्भवामावात् ! नहि निमित्तामावे नेमित्तिकं 
कचिदुपठमभ्यते । नच तद्भहणं प्रक्षा्ात्मकं तदानीमुपपद्यते । अ्युः 

त्मन्ेख तस्य प्रयुदिते जन्मनि प्रथमत्त एवोपदितेपु पदार्थषिष्टानि- 
एादिाधनत्ववुदवेरुतपचेः। नहि प्रथमतो मातुरङ्कात् स्वछन् निरा- 
लम्बनो चारः पतनस्यानिएटपसाधनत्मनुभवितुं पारयति । विन्नञाय चानि. 
एसाधनल्यं तख रुदन् तन्मङ्गव्यमुरसूत्रं॑विक्षिष्य स्तो करिचिदुपा- 
दातुमहेति । स्छतिलक्षणं च ग्रहणं नान्तरेण संस्कारं सम्भवति । “ओ 
त्ममनसोः संयोगविदोपात् संस्कारा स्दिः (वै° 
९।२।६ ) इति तस्याः संस्कारमात्रजन्यलामिधानात् । न चायं संस्कारः 

ूर्वीभ्यासमन्तरेण, नच सरोऽप्ति पूर्वसिन् जन्मनीति प्रस्युदिताजन्मनः 
पर्वजन्मसिद्धौ तत्रापि पूर्वाभ्यसतस्छयनुचन्धाद् ह्पमयशोकसम्मतिपततर- 
नादिरामेति युखेन निष्पद्यते | अनादिभावस्य च नाञ्चासम्भवानरियः 
समेति सिद्धमिति भावः ॥ 

तवरैकविपयनेकविक्ञानोत्दोऽभ्यासः । प्रयक्षदुद्धिनिरोषे तद्विपय- 
विषयः प्र्ययः स्मृति! । स्छतिसम्बन्धहेतुमौवनासंस्कारोऽसुवन्धः । 
इष्टविषयस्य प्रा्थनायां सत्यां प्राक्तो घुखानुभवो हषः | मरणादिसाधन- 

स्यानिटविपयस्याहिव्याध्रादेः सनिधाने सति तजिहासोः “अदक्यहान 
मतद” इति उुद्धिभैयम् । इष्टविषयस्य वियोगे तप्माघ्यशक्यवाज्ञनं 
रोसः । सम्प्रतिपत्तिः प्रा्िरयुमव इति यावदिति विवेकः ॥ १८॥ 
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अच्च श्डुते-- 
“पद्मादिषु प्रवोधसम्मीलनविकारवत्तदविकारः” ॥ १९॥ 
पादिपु-कसलादिपु प्रवोधसम्मीरतविफालक्लपद्यदिपत्राणां षि- 

मागः प्रवोधः, सेयोगः सम्मीलनं, तलक्षणो विकारो थथा खामा- 
विक भवति तथा तद्धिकारः=तख जातस वालकय पितादिलक्षणो 
विकारोऽपि खामाविको वेदितव्यो न हर्षमयसोकसम्प्रतिपत्तिनिमित्तकः 
हतयथः 1 

यथा दहि परादीनां प्रवोधसम्भीरने वस्तुखभावादेव जायेते में 
कुतश्चिन्निमित्तात् तथा तख बालक इतितादयोऽपि खमावदेवं 
जायन्ते न हपौदिस्प्तिपततितो निमित्तात् । तथा च तया पूर्वाभ्यल- 
स्यृल्नुबन्धानुमानासम्मवात्न तावदातनोऽनादिघं सेदि । तद- 
सिद्धौ च तो निम् ! कितं १ यो यो विकारः स सर्वः सनि- 
मित्तक इति न नियमः ! पदादीनां प्रवोधसम्भीरनलक्षणेषु विकारिषु 
व्यमिचारात् । पद्मादिविकाखदेवचात्मनोऽपि दषितादिरक्षणो विकारः । 
तस्मात् सोऽपि न सनिमित्तकः । निर्निमित्तकसे चात्मनः कुतोऽना- 
दिव, तदमावे च कुतो निद्यलमिति भवः ॥ १९ ॥ 

समाधत्ते- 

“नोष्णशीतवषेकालनिमित्तत्वात् 
पश्ात्मकविकाराणांम्ः ॥ २० ॥ 

, नचयदुक्तं तन्न, कुत; १ पश्नासकनिकाराणां=विकारिवहुतवैन विका- 
रवहुलाद् बहुवचर्न; पञ्चमूतात्मकानां पदमदीनां ये प्रबोधसम्मीनल- 
क्षणाः विकारीस्तेषामुप्णजीतवषैकाठनिमित्तलात्-काठश्दो दर्रे 
भावादुप्णादियेण सम्बध्यते, उण्णादिकालन्रयनिमित्तकलादिलय्थः । 

ये खं पादीनां परबोषसम्पीठनलक्षणाः वरिकारा उदाहतः, 
तेऽपि निनिमित्ताः न भवन्ति । सतसप्णादिष सावेनासस चाभवन 
तषा तज्निमत्तकलानधारणात् । नदि यद् यद्धे भवति यदभावे च 
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न भवति तत्तन्निमित्तकं न भवतीति वक्तु पार्य्यते | अन्वयव्यतिरेकयोः 
सर्र निमित्तनमित्तिक्रभावग्राह्कलेन एटवाद्त्र॒तद्ाहकल कल्पना. 
नुपपत्तेः । तेपां सनिमित्तक्रले च ॒हपितादिभिरासमविकरूरपि सनिमि- 
तेव मविततव्यम् । विकरारत्राविदोयात् । नच तत्नियित्ते हर्पभयरोक- 
सम्परतिपत्तितोऽनयत् किचचिदुपप्यते । सम््रतिपत्तिनिमित्तं च पू्वाभ्यस्त- 
स्छृत्ययुबन्ध एवे्नादिरातमा । किमुक्त १ तदा हि पद्मादीनां प्रचोधस- 
म्मीटनलक्षणेपु विकरेषु भ्यो यो विकारः स सवैः सनिमिः 
प्तः इति नियमख व्भिचारः खात्, चेत्ते निर्विमित्ताः प्रादुष्युः! नच 
ते तथा प्राटुभवितुमर्हन्ति । विकारतहानप्रतङ्ात् । यथा चेमे न जातु 
निर्निमित्ताः युज्यन्ते तथा हसिताद्योऽपि जातविकाराः न निर्निमित्ताः 
युक्ताः । ततनिमित्तं॑ च दपौदिसम्परतिपत्तिः पूर्वाभ्यस्स्यृल्यनुबन्धमा- 
क्षिपन्ती युखेनामनोऽनादिलवं प्राथयति नास्यत्र काचिदनुपपत्तिः । 

यश्चानादिभौवश्च स नित्यः, यथेश्वरः । अनादिमावश्चात्ा, ] तस्मा- 
तिल्य इति सवः ॥ २०॥ 

आत्मनो निलयते हेखन्तरमाद-- 

“श्रेखादाराभ्यासकछ्रतात् स्तन्याभिराषात्" ॥ २१॥ 

जातस्येति मण्टूक्ठतिन्यायेनानुवतैते । प्रे्य=शत्वा जातख वालक- 
स्याहाराभ्यासङृतात्-आदाराभ्यासजनितात् स्तन्याभिरपात्=मातृस्तन- 
भवं क्षीरं स्तन्ध॑, ततपिपापाऽभिलापस्तसादवगम्यते नित्य आसदः । 

सो जातसतावद् वारको मातृसनतरे दृष्टिं निदधानः शनैः शनै- 
सतद्भिमुखडुपस्ैति । नच तस्य तद्भिुखोपसर्पणं स्तन्याभिर्पं विना 
कथञ्चिद् घटते । कामयमानो हिं किचित् कचित् प्रतते नाकामो न 
वा प्यीप्तकामः । नच तदमिलापोऽयमन्तरेणाहाराभ्यासं युज्यते । छोके 
पुनः पुनः कृतक्षीराहारसैव श्ुतीडायां तत्पानाभिराषद्दनात् । नहि 
येन क्षीरे श्चुसीडानिदृक्तिसाधनलं पूर्वं नानुभूतं सं कदाचित् क्षया 

पठ्यमानः क्षीरं पातुमभिरुपति । कीरादाराभ्यासेन हि चतरः स्छत्य- 
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नुबन्ध उपजायते, तेन वचो्दोधकपमवधानाटुहुदधेव स्छतिः, ततश्वा- 
भिकापः, ततश्च प्रयतः, ततश्व प्वृहतिरि्यभ्युपगमात् । न चानेनासिन् 
जन्मन्याहारोऽयमम्यसत इत्युपपद्यते । जातमात्र तदसम्भवात् । अतो 
मन्तव्यम॑सच्छरीरास्रागसख दरीरमासीत् यसि शरीरान्तर- 
मुपसम्पन्नोऽपतो श्ुलीडितः पू्वाभ्यस्ताहारमनुखरम् स्न्यममिटपति । 
किसुत्तं १ यौवनाचवयायां येततनस्य क्षीरपानादो प्रवृत्तिः पूवाभ्यस- 
स्पृ्नुबन्धेतुका दृष्टा, वाल्याचसायामपि तद्धतुकयेव तन तउृत्या 
मवितव्यम् } धूमस्थेव वहिना चेतनपरवृततेरपि तेनैव हेतुना सरामाविकस 

म्वन्धसयावगमात्। न चैप हेतुरसिन् जन्मनि सम्पन्न इति प्राग्मवीया 

तत्सम्पत्तिः परिशिष्यते | तवापि चैवमित्यनादिरयमात्मा । यश्चानादि- 
मौवश्च स नित्यो यथा जगतां पतिरीश्वरः । आत्माऽपि तथा । तस्माच्निलः 
इति भवेः ॥ २१॥ 

जत्र शङ्ते-- 
“अथसोऽयस्कान्तामिगमनवत् तदुपसपैणम्" ॥ २२ ॥ 

अयसः-रोहस्यायस्कान्तामिगमनवत्-्ुस्चक'” इति समाख्यातः 
परलरविरेषोऽयस्कान्तः, तदमियुखोपसर्पणवत् तदुपसषैणं=तस सचो- 
जातस्य बाखकस्य जननीसनाभिभुखोपसर्पणं वेदितव्यमित्यथेः । 

यथा ह्ययोऽयस्कान्ताभियुखं खभावादेवोपसपैति न ॒कुतशिन्निमित्तात् 
तथा जातमात्रो वाखोऽपि खमावादेव जननीसतनाभिमुखयुपसपति नाहारा- 
भ्यासङृतात्छन्यामिखाषात् । किखुक्तं १ चेद् जातम्रोऽयं वालः 
पू्ैजन्माभ्यसतमनुखरन् सलन्याभिकपिण प्रवर्तेत तदा जन्मान्तरानुमूत- 
मन्यद्पि किन्चिद्तुखरन् व्याचक्षीत । जालन्धवधिराद्योऽपि च रूपादि 
भेदान् व्याङुर्वीरन् । न चैष व्याचष्टे, नचामी वा व्याकुर्वते । तरमाद् 
मवति भ्रतिपत्तिः “नूनमयसोऽयस्कान्तामिगमनवदस्यापि जननीसनामि- 
सुखोपसपैणं खाभाविकं न नैमिसिकम्ः इत्यतो जन्मान्तरानुमानासम्भ- 
वनिषयसनादिः, अनादिलरामावे च नायभीश्वरवन्नित्य इति भावः ॥ 
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इदमच् वोध्यम्-यदयप्येतत् पूर्वेणैव चरिता न प्रगाय 
योग्य प्रतिभाति । पू्ीभ्य्स्दलनुतन्धख दतोरुमयत्रापि समानत्वात् । 
तथापि सामान्यतोऽधिगतस् विरतो क्ञापना्थै॑एथगारम्भो युज्यते । 
ूर्यसिन् दि दपौद्रिना सामान्यतोऽमिलापमाच्मवगम्यते, द्वितीयसिस 
तद्विशेपस्तावत्लन्यामिाप इति हैतुसामान्येऽपि न कधिदोष इति ॥२२॥ 

समाधत्ते- 

नान्यच्च प्रवृत्त्यभावात्" ॥ २६ ॥ 
ननयटु्तं तन्न, कुतः ? अन्वत्न=मयसोऽन्यत्रे लो्ठदो परवृत्य- 

भवरात्=भयस्कान्ताभियुखप्वृच्यद्रनादिलर्थः । 
अयपतश्ेद्यस्कान्ताभिगमनं निर्निमित्तं भवेत् तदा ततोऽन्यत्रापि 

दृश्येत । निमित्तामावस्यायोयदन्यत्राप्यविरोपात् । मच ततोऽन्यत्रा- 
यरकान्तामिमुखपवृत्तिदैश्यते । नहि लो्टादयोऽयस्कान्तमभिगच्छ- 
न्ति । नच निमित्ततोऽन्यद् नियमे किचित् कारणसुपपद्यते । मि- 
मित्तं च न प्र्क्षमिति प्रवृच्या वस्तुदाक्तिलक्षणं किवविददृएटमनुमेयम् । 
तच्च याठप्र्र्तावपि नं दुक, तया तदनुमानस्यापि सम्भवात् । 

किमुक्तम् अयसि ददोनादन्यत्र चाद््नाद् थथाऽयसोऽयस्कान्ता- 
भिगमनं न निर्निमित्तम्, अपिं च वस्तुराक्तिरक्षणादृएटनिमित्तं तथा 
जातमात्रख वाख मात्रृरनामिगमनसपि न निर्निमित्तम्, अपि च? 
ूवीभ्यसस्पति्ृतसन्याभिकापनिमिमिति निश्यतव्यम् । नच पू्ीभ्यल- 
सरणेऽन्यद्पि किश्िदनुखरन् ब्रूयादिति शुक्तं भाषणम् । भत्रेवान्यत्रा- 
इ्टपरिपाकोहूद्धख संस्कारसयासत््वेन सरणाभावसम्भवात् । स्यनु- 

मेयो हि संस्कासेहोधः । नचान्यत्र स्तिरुपलभ्यते, येन तद्ेतुसंस्कारो- 
होल कसप्येत । न चायमप्यस्ति कथिन्नियमो येनैकं सथ्थते तेनाप- 
रमपि सरवव्यम् । इदयते चासिन्नेव जन्मन्यनुभूतेषु प्दाथेषु कस्यचिदेव 

सरत्यासा न सर्वख । यदा च प्रखुदितजन्मानुभूतानां पदाथौना- ' 

मीत तदा कि वक्तव्यं जन्मान्तरानुभूतानां तेषाम् । एतेन “जाल्य- 
२३ 



१७८ न्यायद्रौनम् [ माचम् 

न्धवधिरादयोऽपि जन्मान्तरानुमूत्ान् रूपादिभेदानतस्म्त्य व्याकर्वीरन्" 
इति व्याख्यातं भवति । संस्कायेद्धोधाभावेन सरणाभावोपपत््या व्याक- 
रणामावोपपततेः । न चान्यदस्ि किञ्चिद् वाधक, येन जातमात्रस्य माद्- 
सनाभिगमनं निर्निमित्तं सिध्येत्] तस्य सनिमित्तत्रे चनादिः, अनादिभा- 
वत्वाचरेश्वरवन्नित्योऽयमात्मेति निष्पन्नमिति भावः ॥ २३ ॥ 

आत्मनो नियचेऽन्यं हेतुमाह-- 

“्वीतरागजन्मादरौनात्" ॥ २४ ॥ 
वीताः विगताः शान्ताः राग इल्युपलक्षणं, रागदधेपमोहाः यख मग- 

वतो योगिनस्तसख जन्म निकायविरि्टामिरपू्वाभिः शरीरिन्टरियवुचलिद्- 
नामिः सम्बन्धस्तस्यादद्ीनमनुपरम्भसतसात्-रागरदितोत्पादानुपलम्मा- 
द्वगम्यते नित्य भात्मे्यथैः । 

सर्वः खट जायमानः प्राणी सराग एवोपरभ्यते न कश्चिद् वीतरागः । 
न हि जायमानश्च वीतरागश्चेति कथञ्चित् सङ्गच्छते । रागे सत्येव 
जन्माबधारणात् 1 तद्थोक्तं क््ीनान्तरे “छिशसरकः कमां्यो 
दष्टादजन्मवेदनीयः” ( यो० २।१२ ) “सति मूले तदि- 
पाको जादायुर्भोगाः ( यो० २।१३ ) इति । रागश्च पूवीनुभूत- 
विषयानुचिन्तनयोनिः ! तद्धावे भावात् तदभावे चामावात् । न हि 
पूवीनुभूतान् विषयान् नानुचिन्तयति तत्र रज्यति चेति युज्यते । पूो- 
नुमबश्च विषयाणां नास्ासिन् जन्मनि जातः! अन्यसिन्. जन्मनि 

च न स शरीरमम्तरेणोपपच्ते । तजापि चैवमिति पूर्वतरेण पूर्वतमेन 
शरीरहेतुना जन्मना मवितव्यम् ! न॒चैतदस्यानादित्वामावे युक्तम् । 
अनादिश्च न जातु नदयति कथिद्धावः । अनादिमावश्चात्ा । तसात्नियः 

इति मावः ॥ 

इदमन्न वोध्यस्रू-ययपि हेतुरेव पूर्वेण समानः, तथापि 
विरोज्ञापनारथत्वासुनरारम्भो न दुष्यति । पूरवेसिन् हिं सतन्यमात्ररागः 

~ उपन्यस्तः, अत्रे च पदार्थमात्रराग इति विरोष इति ॥ २४ ॥ 
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आदद्रते-- 

“सयुणद्रव्योत्पत्तिवत् तदुत्पतिः ॥ ९५ ॥ 
सयुणद्रवयोलन्तिवत्-यथा सूपादिमि्युथैः सह द्रव्यय धटदे्न्म 

सामाविकं तथा तटुयत्तिः=तसात्मनो रागेण सह जन्मापि खाभाविकर 
वेदितव्यमिद्र्थः | 

यथा दि घटादिद्रन्यमुलयमानं खमावतः सगुणमेत्रोययते तथाऽऽ 
त्माऽपि जायमानः चमाव्रत एव सरागो जन्यते, न तव निमित्तान्तरं 
क्रि्िदन्वे्टव्यं, येनासनोऽनादिभावल्रमनादिभावलाचच निलयं सादिति 
भवः ॥ २५॥ 

समाधत्ते- 

“न सङ्कस्पनिमित्तत्वाद् रागादीनाप्" ॥ २६ ॥ 
नन्टुक्तं तत्न, कुतः ? रागादीनां =रागद्रेणाबिदोपाणां सङ्करपनिमि- 

्वात्=“इदं मदिष्टसाधनम्, अनिष्टसाधनं च ममेतत्" 
इति पृतीनुमूतविपयानुचिन्तनं सङ्कल्पः, तन्निमित्तकत्ादियर्थः 

न तावद घटादिदरन्यं मावतः सगुणमुत्दयते, घटादिवत् तद्वणाना- 
मपि नमित्तिकलात् । सन्ति च त्र कारणगुणाः निमित्त, तचथोक्तं 
दर्यनान्तरे "द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारमन्ते यणा यणान्त- 
रम्" (वै° १।१।१० ) इति । यथा च घटादिगुणाः नैमित्तिकाः 
तथा रागाद्योऽपिं नमित्तिका भवितुमर्हन्ति । पूवीनुभूतविषयानु- 
चिन्तनादन्यच्च न तेषां किच्चिनिमित्तान्तरपुपपद्यते । तच्च जन्मान्तरसा- 
पेक्षमिदयनादित्रसिद्धिः । अनादिमावस्य च नाञाप्तम्भवान्निय आ- . 

त्मति भावः ॥ २६ ॥ 
आत्मा परीक्षितः, कमप्रापं रारीरं परीचिक्षिपमाण साद-- 

पार्थिवं तद्विदोपणोपलव्यः (१) ॥ २७॥ _ 
` ८ न्वा गुणान्तरोपलये इति ुद्रितपुके पाठः । सचायपाटः । 
“न्यायवाविकताद्यपरिलदधी' “पाथिवं तद्विरोपशुणोपदग्धेः” इति सूत्रपाण्धति- 
दुगरनाद् ॥ 
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पाथिवम्-असदादिशरीरं पार्थिवं, ऊतः ? तद्विरोपगुणोपरग्भेः= 

पाथिवो विरोषगुणो गन्धस्तस्योपरुव्येः प्राधन्येनोपलम्भादिययैः । 

गन्धवती एथिवी, “व्यवसितः पृथिव्यां गन्धः” च०२।२)२) 
इुक्तः । शरीरमपि गन्धवत् । तस्माद् भवति प्रतिपतिमूनमिदं पथि 
मिति । नन्ववादीनां रसरूादयोऽपि गुणास्रोपलभ्यन्ते, तत्कथमिदं, 
पाथिवमिति चेत् । सदयं । न वथमवादिभिरसम्प्र्तया परथिव्याऽऽरन्यं 
पाथिवमिति घ्रूमो येन ते तञ नोपभ्येरम्, अपि च  तत्सम्प््तया 
तया | “अणुसधोगर्त्वप्रतिषिद्धः? ( वेण ४।२।५ ) इति भूता- 
न्तरसंयोगस्याप्रतिपेधात् । परथिवयाः हि तत्र प्राधान्यम् ; इतरेषां चप्रा- 

धान्यम् । प्रधाननिबन्धनश्च व्यपदेशो न जालप्रधाननिबन्धनः। तदयधोक्तं 

चीनान्ते भ्वैरोष्याततु तद्वादस्तद्वादः” (वे २।४।९३ ) 
इति । तस्माद् मूतान्तरसंयोगसत््ेऽपि पार्थिवं शरीरमित्यनव्मिति 
भावः ॥ २७ ॥ 

नल युक्तिर्च्यते न शतिः १ तत्राह-- 
“श्रुतिप्रमाण्याचः ॥ २८ ॥ 

पाथिवमिलनुव्ते । द्वितीयोऽयं हेतुरिति सूचनाय चकारोऽप्ययैः । 

“वायुरनिरमण्रतमयेदं भस्मान्त€रारीरम्” (यजचु° ४।१५) 
इत्यादिश्चतिप्रामाण्यादपि पार्थिवमसदादद्िरीरमिद्यथैः । 

चेदिदं शरीरं पाथिवं न खात् तदा नेये श्तिर्थसान्तं शरीरमितय- 

मिदधीत, न वा पृथिव्यै ते दारीरं स्ए्णोमि खारा (शत०. 
११।८११४।६) इति ब्राह्मणं व्याचक्षीत । नहि यद् यनन विद्ते, तत् 
कदाचिद् तत् सम्पद्यते । शरीरं चान्ते मस मवतीति शुतिरभिषत्ते। मस 

च एथिवौति पक्षम् । तस्मात् प्रतिपचते नूलमसदादििरीरं पाव 
मिति मावः ॥ २८ ॥ 

परीक्षितं शरीरम् । इन्दरिधाणि परीक्षणीयानि। तत्र पूष तावचध्रि 

न्वियं परीचिक्षिषुः परीक्षङ्गभूतं संशयमाह-- 
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(करष्णसारे सत्युपलम्भाद् च्य- 
तिरिच्य नोपरम्मात् संशयः” ॥ २९ ॥ 

कृप्णसारि-छृप्णश्चासो सार्थ कृष्णसारः क्रष्णतारा, तसिन् 
कृप्ण्रारे चद्चर्गोठके सति-भवद्युपरम्भात्-विषयसखोपलब्े्व्यतिरिच्य 
च~छृव्णसार व्यतिरिच्य चोपलम्मात्-उपर्व्धेः संशयःक्रिं ङइप्ण- 
सारमात्रं चधरुरिन्द्रियमाहोखित् तद्व्यतिरिक्तं किच्िदिति भवति संशयः 
द्यैः | 

विमाने खल छप्णसारे विषयाः उपलभ्यन्ते, तं च व्यतिरिच्य दूरम- 
वेदिता जप्युपरभ्यन्ते । चेत् कृप्णसारतो व्यतिरिक्तमिन्दरियं भवेत् 
तदा तसित्नवियमानेऽप्युपकभ्येरन् । न चोपलभ्यन्ते । तन्मात्रं चेत् ` 
तदा तमप्राप्य दृरमवसितास्तावन्नोपठम्येरन् । उप्डभ्यन्ते च । 
तस्माद् भवति संशयः किं गोलकमातरं चक्ुरिन्दियमाहोखित् तद्य- 
तिरिक्तमितिमावः ॥ 

तत्र गोठकमात्रमिति पूर्वपक्षो वौद्धानाम् । व्यतिरिक्तं तेजस- 
मिन्दियमिति सिद्धान्तपकषो वैदिकानामिति विवेकः ॥ २९ ॥ 

सम्मति पूर्वपक्षं निराचक्षाण आदट-- 

“महद्णुग्रहणात्ः ॥ ३० ॥ 
छरष्णसारादिति विपरिणम्यायुवतैते । ईष्णसारान्महत्तो महत्तरस्य 

महत्तमख चाणोरणुतरस्याणुतमस्य चोपररुम्माद्वगस्यते न ङृष्णसार्- 
मात्रं चश्चुरिन्द्ियम्, अपि च तथ्चतिरिक्तमिथः 

चेत् कृप्णसारमावं चष्ुरिन्दियं भवेत् तदा तदपेक्षया ये महान्तो 
महत्तरा महत्तमाश्च धटमस्परभृतयोऽणवोऽणुतरा अणुतमाश्च वटधाना. 
द्यो विषयास्ते न जातु गृयरन् । नदि तैजसद्रवयमन्तरेणान्यत् किश्चि- 
दात्मपरिमाणतोऽथिकपरिमाणं न्यूनपरिमाणं च वस्तु अदीतुं शक्तोति । 
भजसव द्रव्यय खट परदीपादेरेय खमावो दष्टो यत्तद्धिकमपि प्राह 
यति न्यूनमपि ग्राहयति चेति । चेदन्यत्ापि कचिदीदशखमावोऽनुमूपेत 
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तदा कल्येतापि हृष्णतारमात्रं चष्चुः । न चान्यत्रानुभूयते । तस्माद् 

मवति प्रतिपत्तिं खट कष्णतारमात्रंचक्चुरिन्दिथम् ; अपि च तदपि 
छाने तेजोद्रवयमितिमावः ॥ २३० ॥ 

नतु तथापि महदणुग्रहणं नोपपद्यते, गोलकखेन तेन दूरखानां तेषां 

सनिकषीमावात् १ तव्राह- 

“रदम्य्थसन्निकषैविदोषात्तद्भदणम् ॥ ३१ ॥ 

रदस्यथसननिकैविरेपात्- नायनो रदिमरमहदण्वैश्च तयोयेः सति 

क्विरेषः संयोगससात् तद्रहणं=महदणुद्रयम्रहणमुपपदयत इत्यथः । 

यथा हि प्रदीपस्य रदिमधिपयदेदो गत्वा विषयं प्राप्य भरकारायति 

तथा च्ुषो रदिमरपि विपयदेरं गत्वा विषयं प्राप्य प्रकाशयति । न 

चेहासि किंच्चिचित, तेजसो बिसारिद्रव्यलेन रदिमिना विपयपरा्ित- 

स्मवात् । प्राधषरेव च सनिकधैविशेपः । तस्य॒ च ॒महद््वोरम- 

यापि वि्यमानलाद् गोखकातिरिक्तेन चध्ुरिन्द्रिेणोपपते तदर्ण- 

मिति मावः ॥ २१॥ 

अन्न शङते-- 

“तदलुपलग्धेरहेतुः? ॥ ३२॥ 

अहेतुः=“रम्यथैसनिकपैविरेपापः इत्ययमहेतुः, तः १ तद 

नुपरुन्धेः= तस्य सन्निकषैविशेषनिमित्तख रमेः प्रयक्षतोऽनुपरम्भा- 
दिल्यथैः | 

तदां हि रम्यथैसननिकैनिरोषाद् गोककातिरिक्तेन चश्रिन्दिेण 

महदणुद्रवयग्रहणमुपपच्ेत चेद् चा्चुषरदिमसततवं सम्भवेत् । न च त 

सपत्वं सम्भवति । प्र्क्षतोऽनुपलम्भात् । यद्धि रूपवत्तेनो ब्रन 

तत् प्रयक्षत उपरम्यते यथा प्रदीपः । रूपवत्तजो द्रव्य च च्घुषोररिमः। 

नच स प्रयक्षत उपरुभ्यते । तस्माद् मवति प्रतिपत्तिः चाधचषो ररम" 

अत् खात् तदा प्रलक्षतः प्रदीपवदुपरुभ्येत, नचोपरभ्यते ` तसान्ना- 
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स्तीति । यदा च नासि तदा रद्यर्थसननिक्विरोषख हैतोरदैतुलाद् 
गोककातिरिक्तेन चश्ुरिन्दरियेण महदणुद्रवयग्रहणमनुपपन्नमिति मावः॥३२॥ 

समाधत्ते-- 

“नालुमीयमानस्य प्रयक्षतोऽ- 
 नुपलत्िर भावहेतुः ॥ ३३ ॥ 
प्रक्षतः=मयक्नेणानुपरुव्धिः=अनुपङम्मोऽनुमीयमानस्~अनुमान- 

पिपयस रकमेरमावहेतु-भसत्वे लिङं न=नोपप्त इत्यथैः । 

न खट प्रक्षतोऽनुपलब्धरवस्तुनोऽसद्धवे हेतुरूपपयते । चन्द्रमसः 
परभागस्य प्रथिव्याश्चाधोभागस प्रद्यक्षतोऽनुपलन्ध्याऽप्यनुमानेन सद्धा- 
वावगमात् । नहि नागरद्धाङृतेश्वन्द्रमसः परभागो नालति एथिव्याश्चाघो- 
माग इति केन चिद् वक्तुं शक्यते । नायनोररिमरपि चेत् प्रयक्षेण नोप- 
लभ्यते तदा नासीति वक्तुमराक्यम् । अनुमानेन तत्सद्धावसावगन्ु 
शक्यत्वात् । भृतं हि वस्तु चक्षुपा नोपङभ्यते | तत्समानदेशमनाघरतं 
तूृपरभ्यते तेन चेत् प्राप्त खात् । अप्राप्तोपठम्भकलसेन्द्रियाणां प्रतिषे- 
धात् ! तथोक्तं दश्ैनान्तरे “नापराप्षप्रकाराकत्वमिन्दियाणास- 
प्रासे; सर्वपराकतेवौ" ( सां० ५।१०४) इति । न च प्रापषगोल- 
कणस्य चश्ुरिन्द्ियखान्तरेण रिम सम्भवति । तस्माद् मवल्यनुमानमस्ति 
तावन्नायनोरदिमर्योऽनावृत्ते वस्तुन्यप्रतिबद्धः सन् प्राधतिमुपजनयत्ति, ततोऽ 

न्यत्र चावरणे प्रतिबद्धो नोपजनयतीति भावः ॥ 

हृदमघरवोध्यम्-- सांख्यदरने दि नयनस्ाहङ्कारिकल्मभ्युपग्य 
विपयपराछर्थ चरत्तिरभयुपगम्यते, न्यायद्वने च तस्य ॒तेजपत्रमभ्युषेल 
विपयपराघ्यथं रदिमरम्युषेयते । रदिमदरृ्योश्च प्रा्षिहेतुलाविरोषान्नासि 
कश्चिद् विरेषः । तच्र कारणवुच्याऽऽदङ्गारिकलं सांर्यानां, काय्य 

द्या च तैनसलं मैयायिकानाभिति बुद्धिमेदेऽपि गोकातिरिक्तख 
तस्याभ्युपगमे विशेयाभावादविरोधः सर्वत दरीनानां, नास्ति त्रापि 
कभिद् विरोध इति ॥ ३२॥ 
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नु भवतु रश्मेव सद्धावः, तथा पिं तस प्रदयक्षतोऽुपरब्धिमे 
युज्यते, रूपिद्रव्यस्य चाक्रुपोपरव्धिनियमात् ? तत्राह-- 

“द्रव्यराणधमैभेदाचोपरुल्धिनियमः" ॥ ३४ ॥ 
द्रव्यगुणधर्मभेदाचनद्रन्यख धर्ममेदो महत््वादिः+गुणख चोद्धतत्वं, 

भेदो विदोषः, उव्यधर्मविरेषाद् गुणधर्मनिरोपाचोपन्धिनियसः=चा- 
षुषद्रवयोपठन्धिनियम इत्यर्थः । 

न खट यद् रूपिद्रव्यं तत् सवै चश्चुपोपकभ्यत इति नियमः । यणु- 
कसय रूपिद्रव्यलेऽपिं चक्ुपोपरम्मामावात्, अपि च ? यन्महद्तेक- 
द्व्यक्च भवदुःूतं रूपमाश्रयति तदेव ॒चक्षुपोपठभ्यते नान्यक्िञ्िद् 
द्रव्यमिति नियमः । तथ्थोक्तं दनान्तरे “महलनेकद्रव्यवत्त्वाद् 
रूपाचो परर्धिः” (वै० ४।१।६ ) इति । नायनो रदविमश्॒॒तथा- 
भूतं दरव्यं भवदपि नोद्धतं रूपमाश्रयति । तदनाश्रयणाच्च तस्य युज्यते 
परघ्यक्षतोऽुपङन्धिरिति भावः ॥ 

तच्रोद्धूतरूपस्पवी तेजः सूय्यैरदमयः ! उद्भूतरूपानुद्धतस्परी तेजः 
प्रदीपरद्मयः। उद्भूतस्पशौनुद्धतखूपं तेजोऽबादिसंयुक्तम् । अनुद्धतखूप- 

स्पदी च तेजो नायनो रदः । अतएव च प्रथमस्य तेजोद्रयस्य भवति 
प्रस्यक्षमितरसख चाप्रयक्षमिति विवेकः ॥ ३४ ॥ 

अचर तटख आराङ्कते- 

(९) “मध्यन्द्निोल्काप्रकाशाचुपल- 
न्धिवत्तदलुपरष्धिः ॥ २५ ॥ 

मध्यन्दिनोर्काप्रकाशानुपरुन्धिवत्-मध्याह गगनादतितस् रेखा- 
कारतेनःपुज्ञविशेषसख सोराछोकेनामिमवाद् यथोपठन्धिनै मवति तथा 
तदनुपकव्धिः=तस्य चाष्घुषरद्मेरुपरुन्धिन भवतीत्यथेः । 

(१) इतयं कचिद् युितपुरूकेष “कर्मकारितथ्चन्दरियाणां व्यूहः पुरुषाथे- 
तन््ः” इत्येकमधिकं सू्रसुपरभ्यते 1 त्च न सूरं विन्तु माष्यम् । ““चक्ुरादाबुदरू- 
रूपमेव न कत इलयाशङ्कायां भाष्यं “कर्मकारितः” इति विश्वनाथावतारदशनाव् ॥ 
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यः खट रेखाज्ृतितेनःपुञ्चविरोषः कदाचिद् गगनात् सघंसते प 

उल्का, तदातकः प्रकारब्योर्काप्रकाश इति व्यपदिद्यते | तख 
यथा मध्ये सोर्ययप्रकारोनामिभवादनुपठम्भः तथा नायनख रङमेरपि 
सष्यभकादेनामिमवाद्नुपरम्मः सम्भवति । तस्माद् छ््ट्रवयत 
सत्यपि तद्यानुपरुव्यौ नास्ति कशिदोप इति भावः ॥ ३५ ॥ 

समाधत्त-- 

“न् रान्नावप्ययुपलग्पेः” ॥ ३६ ॥ 
न=यदुक्तं तन्न, कुत; १ रात्रावपि-नक्तमप्यनुपठन्धेः-तदुपठम्भा- 

मावादित्य्थ; । 
यत्तावत् केनचिदभिमावकेनामिभूतः सन्रोपरुभ्यते तत् तदमावेऽ- 

दयमुपलभ्यते । नरि मध्यन्दिनेऽनुपलमभ्यमानः खटल्काप्रकाद्रो राजादपि 
नोपरभ्यते । नायनो रद्िमरपि चेत् सेय्यैपकारोनामिभूतः सन्. द्वा 
नोपलभ्यते तदोल्कप्रकाश्चवन्रक्तमवदययुपरभ्येत । न च स तदाऽपयुप- 
छभ्यते । तस्माद् मवति प्रतिपत्तिनं॑जातूल्काप्रकादावद्मिमवनिमित्ता 
तद्युपरव्धिरिति मावः ॥ ३६ ॥ 

नलु किंनिमित्ता तिं तदनुपठन्धिः १ तनाह-- 

^वाद्यपकारासुग्रदाद् विपयोपलब्धे- 
रनभिव्यक्ितोऽनुपरष्धिः" ॥ ३७ ॥ 

अनभिव्यकितः-अनुद्धतितः अनुद्धतिनिमित्तेति यावदनुपरन्धिः= 
तदनुपरुष्ध्ेदितव्या, कुतः ? बादप्रकाशानुप्रदाद्~बाहप्रकारास्य 

साहाय्याद् विपयोपर्धेः=तेन विषयस्योपलम्भादिल्थः । 
यत् खट खविपयोपठन्धो वाहपरकायानुपरदमयकषते तसानुद्धते- 

रानुपरव्धिमैवति नलमिमूते, थथा हेमन्तो विपक्तावयवसखाप्यख 

दव्य । नहि हेमन्ते विपक्तावयवमाप्य द्रव्यं खविषयोपरब्धौ वाह्याो- 
कानुग्रहमे्षमाणं केनचिदमिमूतं चम्, अपि च १ अनुद्भूतस् । 
चाुपसतेलोरदरपि खनिपयोपरन्धौ वाह्यारोकानुगरदमयकषते । निर 
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कोके तख विपयेष्वपरवृत्तेः । अतो भवति प्रतिपत्तिनूनमेय खविषयो- 
परुन्धो वादयप्रकाशपिक्षलादनुद्धत्या न॒ प्रतीयते न पुनरभिभूतयेति 
मावः ॥ ३७ ॥ 

ननु कात् पुनरत्कप्रकाशवदभिभूतिनिमित्ता तदनुपरव्धि 

कल्प्यते १ तत्राह-- 

“अमिन्यक्तो चाभिभवात्ः ॥ ३८ ॥ 
जनुपरन्धिरित्यनुवते ! चकारेण वाहयप्रकाानुग्रहनियेक्षतां समु- 

चिनोति । अभिव्यक्तौ च~उद्भूतिरमिव्यक्तिः, तसया, वाद्यप्रकाञानुग्रहनिर्ः 

पक्षतायां च सत्याममिभवात्~निमित्तपञ्चमीयम् , अभिभवनिमित्ताऽनुपठ- 

व्धिर्भवतीत्यथैः । 

यत् ख पू्वेममिव्यक्तुदधूतं बाहयप्रकाानुग्रहं च नपेक्षतेः तदेवा- 
भिमूयते न पू्वमनमिव्यक्तमनुद्धतं वाह्यप्रकाशानु्रहं चपेक्षमाणम् । 

नहुखतापरकाः पूर्वमनमिव्यक्तो बा्यप्रकाशानु्ईं चपिक्षमाणो दिनक- 

राोकेनाभिमवं गच्छतीति दृद्यते, अपि च १ पूर्वममिव्यक्तः व्राहमप्र- 
कारानुगरहं चानपेक्षमाणः । विपरीतश्चातः सर्वथा नायनो रदिमः। न 
च् स पूरैममिव्यक्तः, न वा बाह्यप्रकाशानुगहनियोक्षः । तस्य॒ सविषयप्र- 
काशनाय तदेक्षायाः सत्वात् । अतः प्रतिपयते न तावदुलकाप्रकाश- 
वद्मिमबनिमित्ता तदनुपरुन्धिः, अपि च १ अभिभूतिनिमितेति । 
तथा चास्ति नायनो ररिमरिद्युपपत्नमिति मावः ॥ ३८ ॥ 

अत्रैव हेलन्तरमाह-- 
“नत्तंत्चरनयनरदरिमदद्येनाचः | ३९ ॥ 

अप्य्थश्वः । बृषदंशप्रभ्तयो नक्तचराः, तचयनरदमीनां ददनाद्- 
प्यवगम्यतेऽस्ति नायनो रदिमरित्यर्थैः । 

यादौ हि विडालादीनां नक्तंचराणां चक्षुरिन्दियं ताददामेवासाकं 
मानुषादीनासपि । जातिभेद्वदिन्द्ियमेदकद्पनस्यानौचित्यात् । नहि 

कुब्यादिमिरावरणैरसाकमेव च्चुरिन्द्ियमात्रियते न विडाखादीनामिति- 
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किन्चित् प्रमाणमस्ति, येन तद्धेद्ः कल्प्येत । वृषद॑श्ादीनां च तेषां नक्तं 
तावचच्ूदमयो इदयन्ते । यथाद्नं॑च सर्वर कटपनं. न्याय्यम् | 
अत्तोऽवगम्यते प्रािखमावते सति रपादुपरुव्यिनिमित्ताद् थथा 
नक्तचराणां चक्चुरिन्दियं रद्िमवत् तथाऽसकं मानुपादीनामपि चक्चुरि- 
दियं रदिमिवदिति भावः ॥ 

तश्र रदिमरदिममतोरमेदानन रदिमितोऽतिरिक्तं किश्चिदिन्दियम्, अपिं 
च ? छृप्णताराधिष्ठानस्तेनोमेद्ः कथचिद्रदिमरेव चश्ुरिन्दियमिति द्र्ट- 
व्यम् | ३९] 

नयु प्राप्यकारिते दीन्धियाणां रढम्यथैसननिकर्पविोयो अहणहेतुर- 
पपद्यते नप्राप्यकारिचे, अप्राप्यकारीणि च तानीति नासौ हेतुरिति 
सम्प्रति शङ़ते-- 

५जप्राप्यग्रहर्णं काचाश्रपटलस्फ- 
टिकान्तरितोपखग्धेः” ॥ ४० ॥ 

अप्राप्य्रहणंनप्राक्षिः सन्निकर्षः, तकर्म पराप्यं सतिरृष्टम्, ` 
श्रहणमुपङव्धिः प्रकार इति यावत्; चद्चुरिन्दियेण सिक्ख ग्रहणं 
न मवति, कुतः १ काचाभ्रपटलस्फरिकरान्तरितोपलन्धेः=काचश्वाभ्रपटछं 
च स्फटिकशच ते त्तथा, तैरन्तरितस्य व्यवहितस विपयसोपरढ्येरुपल- 
म्भादिय्थैः | 

यथा हि चक्ुरिन्दियेणाव्यवदिताः निषया उपरभ्यन्ते तथा काचे- 
ना्रपट्टेन स्फटिकेन च व्यवहिता अप्युपकभ्यन्ते । चेदिदं प्राप्य- 
कारिनप्राप्यप्रकराराकारि सनिङृ्टगादीति यवत् खात् तदा तेनाव्यव- 

हिता एवोपरभ्येरन् न व्यवहिताः । सति व्यवधाने प्राघ्यसम्भवात् । 
उपलभ्यन्ते च व्यवहिता अपि । तस्मात् प्रतिपते नेदं प्राप्यकारि 
किन्लमाप्यकारि! तथा च ग्रहणे रद्यथसज्निकर्पोऽदेतुरिति मावः॥४०॥ 

समाधत्ते-- 

“कुख्यान्तरितालुपडव्धेरपरतिपेधः” ॥ ४१॥ 
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अप्रतिपेधः-~रहणे ररम्य्थसन्निकपैहेतुताप्रतिपेधो नोपपयते, कुतः १ 
कुडयान्तरितानुपरग्धेः-कुव्येन व्यवदितस्यानुपछम्भादि्यथैः । 

चेदिदमप्राप्यकारि स्यात् तदा ऊु्यान्तरितमपि गृह्णीयात् । नच 
गृहाति । किंसुत्त १ ररम्यथैसन्निक्पसयादेतुत्े कुव्यान्तरितस्यानुप- 
व्यख्यत् । भवति चानुपरुब्धिः । तस्मात् परतिपयते नेद्मप्राप्य 
कारि किन्तु प्राप्यकारीति मावः ॥ ४१॥ 

नयु प्राप्यकारिवे ङुञ्यान्तरितस्येव काचायन्तरितखाप्युपरुव्धिै 
खात्, ऊुख्यान्तरितवत् फाचाचन्तरितेऽपि सचनिकमीनुपपत्तः १ तच्ाह- 

“अग्रतीघातात् सत्निकर्पोपपत्तिः ॥ ४२॥ 
अप्रतीघात्तात्-पतीघातः प्रतिवन्धः, चाष्चुपरस्मेः काचादिना प्रिव 

न्धाभावात् सनिकर्पोपपत्तिः-सन्निकय उपपद्यत इयथः । 
तेजोद्रवयं दि चष्घुपो ररिमिः, न तं खच्छं वा सुपिरे वा किचिद् 

ढ्व्यं भरतिदन्ति । काचादिर्कं च खच्छं मेधपटखादिकं च सुपिरं द्रवय- 
- मित्यविवादम् । अतस्तेनाप्रतिहन्यमानस तस तदन्तगेतेना्थेन सन्नि- 
कष उपपद्यते । किसुत्त १ काचः स्फटिकोऽभ्रपटरं च खच्छद्रवयत्ात् 
सषिरत्वाच्च न चाश्चुषं रकि विष्टश्नाति । तेन चेप काचादिनाऽविष्टम्य- 
मानः काचादिकं व्यतिमिद्य काचाच्न्तगतेवार्थेन सननिक्रषटं पारयति। नचे. 
हास्ति काचिदनुपपत्तिरिति भावः ॥ ४२ ॥ 

नज काचादिकं तायनं रद्विम न प्रतिवधातीति न श्रद्धीयतेः, तथा क- 
चिद््टेः १ तत्राद- 

“आदियरदमेः स्फरिकान्तरितेऽपि 
दाद्येऽविघातात्ः ॥ ४३॥ 

आदित्यरद्मेः-सोय्यैरस्मेः स्फटिकान्तसतिऽपिस्फटिक इद्युपवक्षणं, 
स्फटिकादिव्यवहितेऽपरि दा्ये-दहनीयवस्वन्यविधातात्=्ाधतिप्रतिषेधो वि 
घातः, तद्धिबसतदप्रतिषधोऽविधातः सम्बन्धस्तददौनादवगस्यते न नायनं 
रमि काचादिकं प्रतिबधातीत्य्थः । 
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आदित्यरद्मेस्तावत् स्फरिकाचन्तरितिऽपि दाह्य पदार्थे सचिकर्षो 
द्यते । नचासो सति प्रतिबन्धे कथश्िदुपपत्तम्ति । दष्टे चेकवराप्र- 
तिवन्धे नान्यत्र तद्नुमानास्षम्भवः । तस्माच्छरद्धात्तव्यं काचादिकं नायनं 
रद्िम न प्रतिवधाति यथाऽऽदित्यररिम खच्छद्रव्यत्वादिति भावः ॥ ४३॥ ' 

अनच्र रङ्ते- 

शनेतरेतरधर्मप्रसङ्गात्" ॥ ४४ ॥ 
न=यदुक्तं तन्न, कुतः. इतरेतरधर्मप्रसङ्गात्-इतरेतरसिनितरेतर- 

धर्मप्रसक्तेः--इतरख कुव्यादेरयो धर्मः पतीवातसस्य काचादौ, काचादेरयो 
धर्मोऽप्रतीधातस्तसख कुञ्यादौ प्रसक्तेरिद्य्थः । 

यच्च हि किश्चित्नियमकारणं विधते तचरेतरेतरकिनितरेतरख धमो न 
प्रसज्यते यथा वयोन्नि भूमिधरमः, भूमौ च व्योमधर्मः । यत्र चेतन्नासि 
तत्र तदप्रसक्तिै जातु वारयितुं शक्यते ! नच कुव्यादौ काचादौ चासि 
धर्मनियम किश्चित्तारणम् ! अतः काचादिवद्रा ऊुञ्यादिभिरमती- 
घातः, कुब्यादिवद्वा काचादिमिः प्रतीघात इति निष्पत्य प्रसज्यते । 
तथा च “आदित्यरदिमिवदप्रतीघातास्सननिक्षोपपतिसतदुपपत्तो च 
काचादिभिरन्तरितस्यप्युपठव्धिः" इद्ययुपपन्नमिति भावः ॥ ४४ ॥ 

संमापत्त-- 
(ञादर्दोदकयोः भसादखाभाव्याद् रूपोपरुन्धिवत् 

तदुपलन्धिः ॥ २५ ॥ 
आदर्योदकयोः-आदर्ये चोदके च प्रसादखाभाव्यात्~-खच्छखमाव- 

त्वाद् रूपोपरुन्धिवत्--खरूपसख सुखादेथोपरुन्धिस्तथा तदुपरन्षिः= 
तख प्रसादमवः काचादिभिरन्तरितस्याथेख सन्निकर्षोपपत्या च्चरि 
न्द्रियेणोपरव्धिरुपपद्यत इत्यथः । 

यथा हि द््णेऽु च प्रसादामाव्यान्पुखादेरुपरव्धर्भवति, न 
कुव्यादौ । तत्लामाव्यामावात् । तथा प्रसादखामाव्यात् काचादिभिरन्त- 
रितस्य सचिकर्षोपपत््य चक्चरिन्दियेणोपङन्धिरुपपयते न कुढ्वादिमि- 



१९० न्यायददीनम् [ आद्यपू 

रन्तरितस्य । तत्खामाव्यामावात् । खभावश्च न कदाचित् कुत्रचित् 
केनचिदन्यथयितुं पाय्यैते ! अतः स एव सर्वत्र नियमकारणमाखेयम् । 
तथा च नेतरेतरधर्मप्सङ्गः। किथुक्तम् ? आवर्योदकयोः खट 
ततपतिहतस्य पराघृत्तस् नयनरक्मेः खरूपेण युखादिना सन्निकर्ये सति 
परतिबिम्बग्रहणाख्यं तदुपलम्भनञुपजायते, न ऊकुख्यादाविति दृ्मेतत् । 
किमत्र कारणम् १। खमावः । प्रसादखमाबो द्यादव्रैः प्रसादखमावं 

न्ोद्कम् । तञ संयुक्तस्य नयनरश्मेः पराघृत्तिः सम्भवति । कुव्यादयश्च 
न त्ततखमावाः । जतो न तञ ततपरावृत्तियुज्यते । यथा चेह पदाथखमा- 
वृते परादृत्यपरावृत्ती तथा चक्रदः काचादिभिरतीघातः इव्या- 
दिमिश्च प्रतीधातोऽपि खभावकरृतो वेदितव्यः} सति चैवं खमभवे 
नियमकारणे “काचादिवद्वा कुव्यादिभिरप्रतीधातः कुब्यादिषद्रा काचा- 

, दिभिः प्रतीघातः" इति धर्मनिनिमयो न कथ्चित् प्रसज्यते । तद््रसक्तो 
चे यच्राप्रतीषातः तच्नान्तरितस्य विषयस्य सन्निकरषोपपत्योपरन्धिः 
यच्च च प्रतीघातः तन्न॒ तदनुपपत्याऽनुपठन्धिरिद्युपप्यते । नासि 
कथिहोष इति भावः ॥ ४५ ॥ 

नञ्च काचादीनां प्रतीघातः कुड्यादीनां चाप्रतीधासो धर्मो भवतु 
खमावात्, न विपरीतः १ तच्राद-- 

“ृष्टाचुभितानां नियोगप्रतिषेधालुपपत्तिः” ॥ ४६ ॥ 
दृष्टानुमितानां~द्टानासनुमितानां च निखिरपदार्थानां नियोगप्रति- 

पेानुपपत्ति=“एवं मवत" इत्यनुशासनं निथो गः, “मेवं मवत 
इति निषेधनं प्रतिषेधः, नियोगश्च प्रतिषेधश्च नोपपदेत इत्यथः \ 

. दिविधा; खड पदाथौः केचिद् दृष्टाः केचिददृ्टाः अुमिताः। 
त्न चा वा अनुमिता वा ये यथा भमाणेनावगम्यन्ते न ते ततो 
वेपरीलेन किचिननियोक्ु वा प्रतिषेद्धुं वा शक्यन्ते । नहि स्प 
चा्ुवं तद्वद् गन्धोऽपि चष्ुषो मवतु, गन्धो वाऽचा्ुषलदवद् रूपमपि 
चाचषे माभूत, धूमेन ज्वरनप्रतिपत्निमैवति तद्वनीरपतिपत्तिरपि खातर; 
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नीराप्रतिपत्तिवद्वा ज्वलनप्रतिपर्तिरपि धूमेन माभूदिति नियोक्तुं वा 

रतियदधं बा केनचिदुःसहयते । यथा चेमे नियतलमावाः नियतधमाश्च 
न जातु नियोक्ुमरहन्ति न वा प्रतिपदं तथा काचादयः कुब्यादय- 

श्चापि निवतश्लमावाः नियतधर्माश्च नियोगप्रतिपेधानहयौ वेदितव्याः । 

न च तेषु “काचादीनां प्रतीवातः कुव्यादीनां चाप्रतीवातो धर्मो मवतु 

सखमावात्" इति नियोगः “ुव्ादीनां तीघातः काचादीनां चाप्रति- 

चातो धर्मो माभूत्! इति प्रतिपेथो वा कथश्चिखवसितुमरहति । खमा- 

वततो नियतस धर्मस नियोगपर््यनुयोगाविपयतायाः सवैतच्रसिद्धलात् । 

ुढ्यादिमिरैवहितास्तावसदाथ #ः न चद्षुपोपङभ्यन्ते, काचादिमिव्यैव- 

दिताश्चोपलभ्यन्ते । तेन डुढ्यादीनां भरतिातः काचादीनां चाप्रतीधातो 

धर्मः प्रमाणेन प्रतिपद्यते । थ च यख प्रमागेन रतिपततित्रैव तस 

व्यवखानमिति नेतेतरधर्मप्रसङ्गः । तद्परसङ्गे च काचादिभिरन्तरितसा- 

पयुपकव्ित्पपत्ेति सिद्धं भ्राप्यकारि ख चक्षुरिन्द्रियं नाप्राप्यकारीति । 

तथा च युक्तो रदम्यवसन्निकरपविरोयो ग्रहणे हेतुरिति भावः ॥ 

इदमच्न वोध्यम्--गथा दि चश्रन्छियं गोठकातिरिकं प्राप्यकारि 

च तथा रसनादीनीन्दरियान्तराप्यपि गोककातिरिक्तानि प्राप्यकारीणि 

च वेदितव्यान्यन्यत्र श्रोत्रादिन्दियादिति ॥ ४६ ॥ 

मोरकातिरिक्तनि प्राप्यकारीणि चेन्द्ियाणीति परीक्षितम् । इदानीं 

तेषामेकानेकले परीचि्षिपुः सन्दिग्धे-- 
धसखानान्यत्वे नानात्वाद्वयविनानास्ानत्वाच सं- 

दायः ॥ 2७ ॥ 

खानान्यते=ाननानाल नानाल्रात्-खानिनानाल्वक्शनादवयविना- 

नाखानत्वाचच=एकस्यावयविनोऽवयवठक्षणनानाखानलवसम्भवान् 
संशयः= 

किं नानाखानानामिन्दरियाणां खानिवन्नानालम्, आहोखिद्वयविवदेकल्व- 

मिति मवति संशय इत्यथैः । 

यावन्ति खानानि तावन्तः खानिन इति कचिद् चं यथा 



१९२ न्यायद््ीनम् । [ आवम् 

नानामाजनखानाः नागरङ्गादयः फङूमेदाः, क्चिच्रावयवात्मकखानना- 
नात्वेऽपि खानी तावदेको इष्टः यथा नानातन्तुखानोऽवयवी पटः । 
इन्द्रियाण्यपि नानाखानानि दृद्यन्ते ! तेन मवति सन्देहः किं नाना- 
खानमेकमिन्ियमवयविवत् आहोधित्रानेन्धियाणि नानासानकनानाफ- 
ठवदिति मावः ॥ 

तचैकमिन्दियमिति पूरवः पक्षः, नानेन्दियाणीति सिद्धान्त इति 
विवेकः ॥ ४७ ॥ 

अच्र पूर्वपक्षमाह-- 
^त्वगभ्यतिरेकात्ः ॥ ४८॥ 

लकू~लगेकमिन्दरियं, छतः १ अव्यतिरेकात्=सम्बन्धाभावो व्यति. 
रेकः, तदभाबोऽन्यतिरेकः,तसात्-तखाः सरवेन्द्रिखानेषु सम्बन्धादित्यथैः। 

स्वैशरीरव्यापिनी खड त्वग् । नच तत् किश्चिदिन्दियखानं विदयते 
यत् सा न व्यप्नोति । कथमन्यथा कृष्णसाराद्वच्छेदेनापि तलाचज्ञान- 
सखचयते। नहि यत्न यत्च मवति तत्र तन्निमित्तं किचिज्ज्ञानयुसनुमरैति । 
नच यया सर्ेन्द्रियखानानि व्याप्तानि यस्यां च सत्यामखिलिन्द्रियनिषय- 
म्रहणं सम्पद्यते तामपहायेन्द्रियान्तराभ्युपगमो युज्यते । गोरवम्रसङ्गात् । 
अतोऽवयविवत्ानाखाना लगेवेकमिन्दरियमिति मावः ॥ ४८ ॥ 

सिद्धान्तमाह- 
न युगपदथौलुपरव्येः” ॥ ४९ ॥ 

नयटुक्तं तत्र; कुतः १ युगपत्~एकसिन् कालेऽथौनुपलन्धेः-भ- 
खिदेन्द्ियार्थोपरम्भामावादिल्यथैः । 

यदि चगेवेकमिन्द्रियं स्यात् तदा स्परोपरुल्धिसमये रूपादयोऽपयु- 
पठभ्येरन् । उपन्धिनिमित्तस्य सन्निकषैख स्परीवद् रूपादिभिरपि सद्धा 
वात् । नदि घटं सएशन् रूपादिकं न स्परराति । नच त्वचा स्प्शोपल- 
न्धिवेखायं रूपादय उपलभ्यन्ते ¦ नच. तदा लक्सामान्यसननिक 
सत्यपि तत्तदिन्दियखदूपादयुपन्धिहेतुतद्वयवविरेषाणां रूपादिभिः 
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सन्निक्पौमावान् तेपामुपठन्धिरिति कल्पना ज्यायसी | नानाभूतवि 
जातीयावयवमेदकल्पनापेश्षया तत्तदविपयोपन्धिसाधनेन्धियमेदकसन- 
सैव ज्यायस्त्रात् । अतो न त्वगेवेकमिन्दियमिति मावः | ४९ ॥ 

नलु कर्तीन्दियाणि तर्हि मन्तव्यानि ? तत्राद-- 
(१) “इन्दरियार्थषश्चत्वात्" ॥ ९५० ॥ 

इन्रिया्थानां गन्धादीनां पञ्चवियात् पत्चेन्धियाणीलयर्थैः । 

गन्धरसरूपसीराच्दा इति पञ्चविधस्तावदिन्दियाथै उपरभ्यते | 
न च तदधैकेन लगिन्दियेण महणं सम्पवति । तचः; स्परीगाहकलेऽपि 
गन्धादिग्राहकत्वामावात् ! नहिं तया गन्धो वारो वा स्यं वा शब्दो 
वा कचिद्र्यते । नचोपरव्धस्यापहवो युक्तः । तस्मात् सग्रह 
परब्ध्या थथा सपद्ौविपयं त्वगिन्दियमम्युपगम्यते तथा गन्धादिग्रहणो- 
पटव्ध्या गन्धविपयं श्राणं रसविपरयं रसनं रूपविषयं चक्षुः शब्दविषयं 
्रो्रमप्यभ्युपगन्तव्यम् । अर्थपश्चतरेन तद्रोचरेन्दियपक्चतलरसाप्योवित्ा- 
दिति भवः ॥ ५० ॥ 

अचर शङ्कते- 

भन तद्थवडुत्वात्" ॥ ५१ ॥ 
ननयदुक्तं तत्न, कुतः ? तदथंवहुलाच्इन्दिया्थानां वहुला- 

दि्यथैः । 
न खट् पृरत्ैवार्थाः येन तद्रहणप्रयोजनानि ` धाणादीनि प्ैवन्दि 

याणि सिध्येयुः । अपि च १ वहवः । गन्धलतावत् धलावत् युरम्यदुरमिभेदाद् 
्विविथः, रसो मधुराम्र्वणकटुकपायतिक्तभेदात् पदविधः, रूपं 
नीर्डृलोदितपीतदरितकपिदचित्रमेदाद् सति स्पदी; शीतोग्णा- 
नुष्णारीतभेदात् विविधः, ब्दो वणष्वनिमेदाच द्विविधः । सत्यु 

पलभ्यते ! तच्च भाष्यं न सूत्रम् इत्रापि सूत्त्वेन प्रतीकम्रदणात् 1 न्यायतक््वालेके 

विश्वनाथ्रत्तौ चायाल्यानात् ॥ 

५ 1 
॥ 
॥ 
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चेवमर्थषु वहुषु तद्रहणपरयोजनैरिन्दियेरपि बहुमिमैवितव्यम् । नटि 
यस्येन्द्ियाथैपन्चलवात् प्चेन्दरियाणि, तस्यन्दियाथैवहुत्वाद् वहूनि तानि न 
सिध्यन्ति । तस्सादिन्दिया्थप्चत्वादिन्छियाणि पञ्चेति न युक्तमिति 
भावः ॥ ५१ ॥ 

समाधत्त- 

“गन्धत्वायन्यतिरेकाद् गन्धादीनासपतिषेधः? ॥ ५२॥ 
अप्रतिपेधः=इन्दरियपञ्चत्वप्रतिपेधो न युज्यते, कुतः १ मन्धादीना= 

सुरम्यसुरभ्यादिभेदेन भिन्नानां गन्धादीनामथौनां गन्धलायव्यतिरेकात् 
गन्धत्वादिभिन्यैतिरेकामावात् सम्बन्धाभावो उतिरेकः, तदमावोऽ- 
व्यतिरेकः सम्बन्धः, सचेहाश्रयाश्रयिमावो विवक्षितः, गन्यत्ादी- 
नामव्यतिरेकः गन्यत्रायव्यतिरेकः, तस्मात् गन्धल्नाचाश्रयत्वादिति 
यावदि्यथैः । 

न वयं गन्धादिभेदेनेन्दरियाथीः पचति ब्रूमो येन सुरभ्यघुरभ्यादि- 
सेदेन तेषां चहुतवपरसक्तया तद्रहणप्रयोजनानि धाणादीनीन्दियाप्यपि 
बहूनि सिध्येयुः ! अपि च ? गन्धलाद्याश्रयमेदेन । गन्धलराचाश्रयस्व 
सर्वो गन्धः, सर्वो रसः, सर्व रूप, सर्वः स्पदः, स्वैश्च शब्दः | न चासि 
कश्चिद् गन्धो वारसोवा रूपं वा स्पर्शो वा शब्दो वा, यं खलु गन्धत्रा- 
दिकं नाधिङ्करुते । नहि गन्धत्वाश्रयः केवरं गन्ध एव न सुरभिः 
वौऽघुरभिवौ गन्ध इति केनचिदू वक्तु शक्यते । यथा हि गन्धेन 
सरवै गन्धाः सहन्ते तथा रसलेन सर्वे रसाः, रूपत्वेन स्वणि रूपाणि, 
स्परतेन सर्वे स्यशौः, शब्द्तरेन च स्वै शब्दा अपि सङ्न्ते । तथा 
चच कुतो वहुत्म् । किसुक्तं १ तदा हि सुरभ्युरभ्यादिमेदेन गन्धा- 
दीनामथोनां बहुत्व प्रसज्येत चेत् सुरभ्यादिगन्धो गन्धाद् मधुराः 
दिसो बा रसाद् नीलादि वा रूपाद् शीतादिसो वा स्पच्चौद् 
वणोदिशब्दो वा राब्दाद् व्यतिरिच्येत । नच सुरभ्यादिगन्धो 
गन्धाद् मधुरादिरसो वा रसीद् नीलादिरूपं वा रूपाद् शीतादि 
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सपो वा र्पद् वणौदिब्दो वा छाय्दाद् वतिरिच्यते । यच 
यान्न व्यतिरिच्यते न तत्कृतोऽर्थमेदस्तावत् कथच्चित् प्रसज्यते । 
तस्मात् पञचेेन्दरियारथीः न बहवः । पत्ता तेषां तद्दणप्रयोजना- 
नन्दरियाण्यपि पञ्चैवेति भावः ॥ ५२ ॥ 

युनरारङ्कते-- 
भविषयत्वान्थतिरेकादेकत्वम्" ॥ ५३ ॥ 

गन्धादीनामि्यनुवर्दते ! विषयलवाव्यतिरेकत्=गन्धादीनां निषयतवेन 
व्यतिरेकामावादेकलम्-इन्दरियेकसवं सादियरथैः । 

थदि गन्धला्व्यतिरेकाद् गन्धादीनां पश्चलं तदा विपयलवव्यति- 
रेकादेकलमपि खात् । गन्धत्वादिनेव घुरभ्यादीनां विपयत्वेन गन्धादीना- 
मपि सद्भदसम्मवात् । नहि गन्धो षारसोवाख्य॑वा सपशो वाशब्दो 
वा विषृयलरमतिक्राम्यति । यदा च तातिक्राम्यति तदैकतमेवा- 
थीनां न पञ्चम् । एकलाच्च तद्रहणप्रयोजनमिन्दरियमप्येकमेव न परश्चेति 

भावः ॥ ५२॥ 

समाधत्त- 

धन बुद्धिखक्षणाधिष्ठानगलाश्रुतिजातिषश्त्वेभ्यः॥ ५४॥ 

न=यदुक्तं त्र, कुतः १ इद्धिक्षणािष्ठानगत्याकृतिजातिपञ्चले 

पञ्चतरब्दो वुग्यादिभिः प्रसेकमभिसम्बध्यते, बुद्धिश्च लक्षणन्चा- 

धिष्ठानं च गतिश्वाकृतिश्च जातिश्च तास्तथा; तासां पलानि, तेम्यः 

ुदधिपञचलालक्षणपचरत्ादिष्ठानपञ्चलाद्रतिपच्चलादाङृतिपञ्चलानातिपनन- 

त्यादि; | 

यथां हि गन्धलेन खसामा्येन घुरभ्यादयः स्वै गन्धाः रसलवेन 

खसामानयेन मधुरादयः संय रसाः रूपलेन खस्रामा्येन नीखाद्यः सवं 

खूपमेदाः सर्शलैन खसामाव्येन शीवादयः सवे स्प्यः शब्देन खपा- 

सन्येन च वणीदिरुक्षणाः स्व सन्दाः कत्तव्यवस्था आहकान्तरनिरषे्षाः 

एकन्धियग्राहयाः अवगम्यन्ते न तथा विषयत्वेन सखसामान्येन कृतव्यवस्थाः 
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गन्धादयो विषयाः सख ्रादकान्तरनिरेक्षाः एकेन्धियग्रा्याः अवग- 
म्यन्ते | तादगवगसाभावे च तेपु विपरयत्वसामान्येनेकेन्द्ियग्राह्मलक्षण- 
मेकत्वै न कथञ्चिद् व्यवतिष्ठते ! ताटगेकलव्यवस्थानमेव चेह सामान्येन 
विवक्षितम् । तथा चं तज विपयतेन सामान्येन तारगेकलामावात् न 
तद्रदणप्रयोजनमिन्दियमप्येकं सेदु मदति, किन्तु गन्धग्रहणप्रयोजनं 
घ्राणं, रसग्रहणप्रयोजनं रस्त रूप्रदणप्रयोजनं चचक्ष; स्पदंग्रहण- 
प्रयोजनं स्पदोनं, शब्दूमहणमयोजनं अवण चेति पुतचैव तानि 
सिध्यन्ति । राह्माथैस्य पश्चलेन तद्भाहकेन्दरियपन्चतवस्याप्यावर्यकलात् । 
यथा चेन्दरियारथपन्चत्वात् पञ्चेन्द्रियाणि तथा वुद्धादीनां पश्चलवादपि 
पशचैव तानि निश्ेयानि । तत्र ज्ञान भवुद्धि तच्च प्राणजं रासनं 
चाषं स्पारौनं श्रावणं चेति पञ्चविधम् । तस्य पश्चविधत्वे च तत्करण- 
स्यापि पृञ्चनिधत्वभुचितम् 1 तद् विना तदनुपपत्तेः । तस्मात् तक्तररणा- 
नीन्दियाणि पश्च | समानासमानजातीयव्यवच्छेदकं लक्ष्ण? तदपि 
धगन्धराहकमिन्दरियं घाणं, रसमदकमिन्द्ियं रसनं, रूपश्राहकमिन्द्रं 
चञ्चुः, स्प्राहकमिन्द्ियं स्पशेनं, शब्दु्राहकमिन्दरियं श्रवणम् इति 
मतीन्दरियं भित्रत्वात् पञ्चविधम् । न चेदं तसिननेकसिन् सति कृथश्चिदु- 
पपरयते । ठऊक्षणमेदस्य रक्ष्यभेदनिबन्धनल्रात् । अतस्तहक््याणीन्दि- 
याणि पञ्च । स्थानम् “अधिष्ठानैः तदपि “नासाधिष्ठानं धार्ण, 
जिन्दायिषठानं रसनं, छृष्णसाराधिष्ठानं च्चः, सर्ववरीराधिष्ठानं स्पत, 
करणशष्डुल्यधिषठानं प्रो”. इति पञ्चविधम् । न चैतदिद्दियसेकले 
युज्यते । निराकृतत्वात् । अतस्तदपिष्ठादृणीन्द्ियाणि पच्च । विषयप्रा्तिः 
“गतिः अथैग्रहणम्रकार इति यावत् । घाणरसनस्प्नानि ' हयाश्रयो- 
पस्पैणात् प्र्यासीदन्तं विषयं गूहन्ति । चक्ुस्तु वहिर्निःखतैशव्टषर 
दिभिः प्र्ासन्ने, श्रवणे च सन्तानघृत््या प्रत्यासत्ति प्राप्तं विपर्यं 
गृहाति । न चेदयो गतिमेदोऽन्तरेणाश्रयमेद सम्भवति । तदाश्रयथेन्दि- 

` याणि । तस्मात् तानि पञ्च । अधिष्ठानसंस्थानविरेषः “अकरूतिः 
साऽपि पञ्चनिधा । तस्याः - पञ्चविधूत्ाच तदाकरतीनीन्दियाप्यपि प । 
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श्राणलादिधर्मो जातिकरखताद् भजाति?” साऽपि पधा । तखाः 
पञ्चधात्वाच तदाशरयैरिन्दियेरपि पञ्चथा मबित्तवयम् । धर्मभेदे धर्िभे- 
दस्यवद्यकलादिति पृशचैव तानीन्दरियाणीति मावः ॥ ५४ ॥ 

नलु किमारमकानीमानि घ्राणादीनि पत्रेन्रियाणि १ त्राद-- 

““रूतयुणविशेषोपलच्धेस्ताद त्म्यम्” ॥ ५५॥ 
भूतगुणविरेपोपरन्पेः-मूतानां एथिव्यक्ेनोवाय्वाकाशानां ये गुण- 

विशेषाः गन्धरसरप्सपदीशब्दाल्ेणां श्राणादिमिरिन्दियेर्नियमेनोपलम्भाद्- 
वगम्यते ताद्य तदा भूतानि परागति, भूतात्मक तें, मूता 
कानि तानीदय्थः । 

यत् तावद् भूतानां युणविेयं नियमेनाभिन्यनक्ति तत् तदात्मकं 
चं थथा ङ्कमगन्धामिव्यज्चकं गोघृतं प्रथिव्यात्मकं, सोदकरसामि- 
वयज्ञकं दन्तान्तरखन्दुमानलालोदकुदकात्मकं, सुवणादिरूपामिव्यज्ञकं 
प्रदीपादि ज्योतिरासकं, खेदोदविन्दुरीतस्पशामिव्यज्ञकं व्यजनपवनादिं 
पवनात्मकं, नानाविधशब्दामिव्यज्ञकं॒मेग्यौदिकं चाकारात्मकम् । 
घ्राणादीनीन्धियाण्यपि एथिव्यादीनां भूतानां गन्धादीन् गुणविरोषान् 

नियमेनामिवयज्ञन्ति । इरयते दि भणं गन्ध्रसर्पस्परैदब्देषु 
गन्धमेव नियमेनाभिव्यनक्ति, रसनं रसं, चक्षु रूपं, स्यशनं स्परौ, भरवणच्च 
शब्दम् 1 नच यद् दृष्टं तत् कथच्िनिहोतुं शक्यते । तस्माद् सेति 
भरतिपत्तिः-घ्राणं खट गोधूृतवत् पाथिवं, गन्धरसरूपस्पयोरब्देषु गन्धः 

खैवामिव्यज्कल्ात्, रसनमाप्यं सारावद् रसेव, चश्चुलेजसं 
मदीपव्रपलष, स्पदयोनं वायवीयं वजनपवननत् स्मशलेव, अवर्णं 
वयोमासमं मेय्यौदिवच्छब्दसेवामिव्यज्ञकतवादिति । किखुक्तं १ यथा हि 
एथिव्यादिमेदानां भूतयुणविकञेपाभिव्यक्तिनियमो इस्यते तथा श्राणादी- 
नामिन्दियाणामपि मूतगुणविरेयोपकत्धिनियमो इद्यते । यधाद्ौनं च 
कलनं न्याय्यम् । अतः प्रतिपद्यते नूनं भूतासक्रानि तानीति 

मावः | ५५ ॥ । 
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इन्दियाणि परीकषितानि | कमप्रातम्थन्तावत् परीक्षयिप्यत्ाह-- 
गन्धरसरूपस्परोदाब्दानां स्पदरौपय्यैन्ताः पृथिव्या५६] 

गर्धरसरूपसशन्दाना=मध्ये पषठीयं, गन्धश्च रसश्च रूपश्च स्परीश्च 

शब्दश्च ते तथा, तेपां स्प्वपर््यन्ताः=गन्धरसल्पस्पशी इति चतारः 

पुथिव्याभ्एथिवीगुणाः वेदितव्या इत्यथैः ॥ ५६ ॥ 

“असेजोवायूनां पूर्व पूथैमपोद्याकाशस्योत्तरः॥ ५७॥ 

सपदीपय्यैनतानामिति विपरिणम्यानुवतैते । पृथैपूयै=स्पशपय्यन्तानां 

चतुर्ण मध्ये पूर्वपू्ै गुणमपोदयनरभयित्या रिष्टाः गुणा अपेजोबागूनां= 

जछज्योतिरनिलानामाकादाखयनवयो्शवोत्तरः=भब्धुलवरब्दोऽय, स्पशौ- 

नन्तरः शब्दो गुणो वेदितव्य इत्यथैः । 

ये खु गन्धरसरूपस्प्शब्दा इति प्रथिव्यादिभूतानौं शुणविरोषाः 

तेऽथीः । तच्च गन्धरसरूपसपीः पृथिव्याः, रसरूपस्शौ अपा, 
रूपसय्ौ तेजसः, सयो वाथो, शब्द आकारस्य रुण इति 
भवः ॥ ५७ ॥ 

पूयेपक्षयति- 
न सवैगुणादपरग्पेःः ॥ ५८ ॥ 

नन=उक्तो गुणविनियोगः सम्यग् नः, कुतः ए सवैगुणानुपरन्धेः= 

उक्तानां सवषां तत्तद्धूत्राणानां तततदभूतात्मकेनेन्दियेणोपरुस्मामावादि- 
त्यथः । 

तदा हि मन्धरसरूपसपरभैवती ¢ पूथिवी ” रसरूपस्पशैवलः 

धअआपः रपस्प्रीवच “ तेजः इति सिध्येत्, चेत् ते स्व 
गुणाः तत्तदा्मकेनेन्दियेणोपरस्येरन् । नच पाथिवेन घ्राणेन गन्धा- 

द्यः सवै गुणा उपरम्यन्त, रसनेन चप्येन रसादयः । न चोपरुव्धः 

मन्तरेण तद्म्ुपगमो युक्तः । नदि यख भूतस्यन्द्येण यो गुणो नोप 
रम्यते सोऽपि तदरुण इति युज्यते । गन्ध एव ध्राणेन, रमो रसनेन, 
रूप चष्चुषा, सरैः स्परीनेन, चन्दश्च अवणेनोपलस्यते न रसादिः। 
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तस्मादेकेकघ तल तत्तद्धूतगुणलसम्भवेऽपरि न रसादीनां तद्ुणलवं 
सम्भवति । तथां चायुक्तोऽयं गुणविनियोग इति भावः ॥ ५८ ॥ 

अच्र पूर्वपक्षिवगौन्तरगतः कथित् सखमतेन सर्वगुणानुषरुन्धि 
समथैयते-- 

“एेकेकदयेनोत्तरोत्तरयणसद्धावाटन्तरो- 
तराणां तदजुपकुश्धिः ॥ ५९ ॥ 

उत्तरोत्तराणां-निष्ठापष्ठीयम्, उत्तरोत्तरभूतानासवादीनामैकैकदयेन- 
एकैकतवेन एकैकक्रमेणेतियावदुत्तरोत्तरगुणसद्धावात्=उत्तरोत्तरगुणानां र- 
सादीनां सद्धावाभ्युपगमात् तदनुपठन्धिः=प्रथिन्यादिपु घाणादिमित्ते- 
षायुपरुट्धमै मवतीत्य्थैः । 

गन्धादीनामेकैकशतावद् यथाक्रमं प्रथिव्यादीनमेकैकसख गुणोऽभ्युप- 
गम्यते न स्पशपय्यन्ताः एरथिव्याः पूर्वैपूर्वमपोह्यपतिजोवायूनामाकाशसख 
चोत्तर इति । अतो र्सादीनासत्रोत्तरभूतगुणलेन ध्यिव्यादिष्वसद्धावाद् 
्राणादिभिस्तदनुपठन्धि्ुज्यते नास्ति कथिद् दोष इति भावः ॥५९॥ 

नञु कसात् तदहि एथिव्यादिषु रसादय उपलभ्यन्ते १ तच्राद-- 

, भ्विष्टं परं परेण ॥ ६० ॥ 
दि~यसाद्पर-पूषै परेण~उत्तरेण विष्टं -संयोगविरोषो विष्ट, संयुक्तं 

विधत इत्यथैः । 
यथा हि एथिव्यादिपु शीतस्पशचादीनामभावेऽपि “शीतलं चि~ 

ऊातलम्” इत्यादितदुपरन्धिरवादिसंयोगादौपाधिक्यम्युपेयते तथा 
रसादीनाुपलब्धिरप्यौपाधिकी वेदितव्या । एथिव्यादीनां पूर्वपूरवभूते- 
नोत्तरोत्तरभूतसंयोगस्यम्युपे्ततवात् । किमुक्तं ? प्रथिव्यादीनां हि 
पूर्वपूै भूतयुत्तरयत्तरं भूते वेवि । तस्य च तेन विष्टतरात् तव्रोपा- 
धिकी रसादीनायुपरव्धिरिति मावः ॥ ६० ॥ ` 

सिद्धान्तयति- 
“न पार्थिवाप्ययोः प्रयक्षत्वात्" ॥ ६१ ॥ 
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नेति तिसूत्ीं प्रयाचे । न=यदुक्तं तन्न, कुतः ? पाथिवाप्ययोः= 
पार्थिवरसस्याप्यख च सूप प्रक्षत्वात्-=रसनेन चष्टुपा चोपठभ्यमान्- 
त्वादिलथैः | 

पथिन्यां हि मधुरादिमेदेन पष्िधो रसोऽष्छु च शुष्ठो स्यं प्रकत 
णोपरुभ्यते । नच प्रसक्षेणोपरुन्धस्यापलापः सम्भवति । तख सर्वभ्रमा- 
णञ्येष्ठत्वैन प्ररुत्वात् । नचोत्तरोत्तरमूतसेयोगात् तत्रे तटुपडन्धिरिति 
यक्तं भापणय् । अप्प मधुररससेकख सच्चेऽपि पद्िधरससखय, तेजसि च 
छोितरूपसत््वेऽपि जङ्करूपस्यासत्वात्। नहि यत्र यो गुणः कारत्रयेऽपि 
सत्वं न समश्वुते तत्संयोगात् सोऽन्यत्रोपरुभ्यत इत्युपपचते । न चानु- 
पन्नस्य कपना युक्ता । तस्मात् पूर्वपर्वभूतसोत्तरोत्तरभूतेन विष्टत्वात् 
पथिव्यादिपु रसादीनायुपरव्धिरिति यत् किश्िदेतत् । किसुक्त ? 
तदा हि एथिव्यादिषु रसादीनामुपकल्धिरौपाधिकी कंस्प्येत चेद्ष्ु 
पड्धो रसः, तेजसि च शुद्धो रूपं नियेत । नचाप्यु पड्िधो रसः, तेजसि 
च शुद्धो रूपं विद्यते । न च तचाविद्यमानस्यान्यत्रोपठब्धिरोपाधिकी 
युज्यते । तस्मान्सन्तव्यं यथा हि पएरथिव्यादीनां गन्धादयो गुणा 
खाभाविकाः तथां रसादयोऽपि । विरोषस्वियानेव त् एथिव्यादीनां 
गन्धाद्यो नैजाः गुणाः कारणक्रमाच रसादय इति । यावदुभूतसू्मारव्धं 
काय्यैद्रव्यं तत्सर्व पाञ्चभोतिकमित्यभ्युपगमात्। तथोक्तं पुरस्तात् “नो- 
णारीतवषेकालनिमित्तत्वात् पश्चात्मकविकाराणाम् 
( न्या० ३।१।२० ) इति । दृशैनान्तरेऽ्यक्तं “द्रव्येषु पश्ात्मकः- 
त्वम् (वै० ८२।४ ) इति । तथा च पृथिव्यादिषु न रसादीना- 
युपरुच्धिरौपाधिकीति सिद्धमिति भावः ॥ ६१ ॥ 

नु -रसादयोऽपि चेत् एथिव्पादीनां खामाविकाः गुणाः, तदा 
| कर्तस्ति गन्धादिवद् घ्राणादिभिग गृह्यन्ते १ तच्ाह-- 

पूपं ॒णोत्कषौत् तत्तल्धानस्” ॥ ६२ ॥ 
पूवपूषैन्त्राणादीनामिन्द्रियाणां पूर्वपू्वमिन्दियं घ्ाणादीन्द्रीयमिति यावद् 
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गुणोत्कर्पात्=उक्कर्ः प्राधान्यं, गन्धादिगुणप्राधान्यात् तत्तस्मधानं=तत्त- 
द्णग्रहणप्रधानं यथाक्रमं गन्धाद्विगुणग्राहकमिति यावद् विदत इल्यः । 

यस्मिन् द्रव्ये दि यो गुण उक्छृप्यते तद् दरव्यं द्रवयान्तर्गतं तद 
णमेवाभिव्यक्ति न गुणान्तरमिति नियमः । दृद्यते दि गन्धोकयौद् 
गोत कुदरमगन्धमेवाभिव्यनक्ति न तद्रसं न वा तद्र, रपोक्तपीच 
उाटोदकं मोद्करसमेवाभिव्यनक्ति न तदन्यं न वा तद्रूपम् । घ्राणादी- 
द्धियद्रयेप्वपि गुणान्तरसमवाये सत्यपि गन्धादय एव गुणा उक्कृप्यन्ते 
न रतराद्यः । तस्मात् तरपि एथिव्यादिपु द्रव्येषु गन्धादिगुणग्रादकैरेव 
मवितव्यं न गुणान्तस्याहकेः, । तस्य तत्रो्कर्पौभावात् । किमुक्त ? 
घ्राणमिन्धियं पार्थिवं गन्धमेव गृदाति रसनं चव्यं रसमेव न गुणान्तर- 
मिद्यत्र गन्धादिगुणानायुत्कपं एव कारणं विद्यते न जात्न्यत् किञ्चित् । 
लोके यत द्रव्ये यस्य गुणखोत्कपैः तद्रनयेण द्रववान्तरगततदरुणग्रहण- 
लव द्दीनात् । नदि पाथिवाप्यतेजसानां गोधतादिद्रवयाणां गुणा- 
न्तरगरादकत्रमवापरि केनचिद् दृद्यते । गन्धरसरूपादिग्राहकल्वं तु 
गन्धरसल्याद्यत्कतपीदिलन्यवापि दछुवचम् । अतो रसादीनां एयिव्यादि- 
गुणत सत्यपि गन्धादिवद् प्राणादिभिरनं अरहणं तत्र तदुत्रपाभावादिति 
भावः ॥ ६२ ॥ 

नल पाश्चमतिकलाविरोपेऽपि घाणादिपु गन्धादीनमेवोकर्पो न 
रसादीनामिति कुतो व्यवखीयते१ तच्नाद- 

“तदुव्यवस्थानं ठु भूयस्त्वाच् ॥ ६३ ॥ 
तदृव्यवखानं तुतदा गुणो्कपे पराददाति, तुना तत्र भूयस्ला- 

तिरिक्तं निमित्तान्तरं व्यवच्छिनत्ति, गुणोक्तपैव्यवखानन्तु भूयस्त्ात्= 

्रकृतिद्रवयस्याधिक्याद् वेदितव्यमि्यथैः । 
यद्यपि सर्वणीन्दियाण्यविरोपेण पाच्चभौतिकानि तथाप्यति ततै- 

कैक प्रकृतिभूतस्य द्रव्यस्य भूयस्तं, तद्यथा धरणि एथिव्याः, 
स्सनेऽप, चक्षि तेजसः, स्प्ीने वायोः, श्रवणे चाकादाख । यस्य च 

२६ 
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यन्न भूयस्त्वं तद्वणस्य तश्नोत्कपै इति सुखेन व्यवथातुं शक्यते । नहि 
सति भूयति द्रव्ये तद्ुणोकर्तवेण न जातु भवित्त्यमिति सम्भवति । तत्र 
ततर उ्रव्यभूयस्तं चोक्तं द्नान्तरेऽपि ““भूयस्त्वाद् गन्धवत्वाच 
परथिवी गन्धक्ताने प्रकरुतिः (वै° ८।२।५ ) “तथाऽऽपरस्ते 
जोवायु रसरूपरपरोज्ञानेऽवि्ोषात् (वै ८।२।६) 
इति । गन्धादिमच्य च ध्राणादीनाममिमसूत्रे स्प्टम् । अनो धरण 
दिषु गन्धादय एोरृष्यन्ते न रसादय इति युक्तं व्यवद्ानमिति 
भावः ॥ ६३ ॥ 

` नलु धाणादिपु चेद् गन्धादीनायुक्क्थः तदा कुतस्ते तेर्नोप्ल- 
भ्यन्ते ? तव्रह-- 

“सथणानामिन्दियभावात् ॥ ६४ ॥ 
सगुणानानगन्धादिगुणसहितानां घ्राणादीनामिन्दियभावात्-इन्दिय- 

त्वादिल्थः । 
0 सद्धिधाणादिमिगैन्धाद्यो गुणा उपलब्धुं 

न्वयि; सद्धिः । इन्द्ियलं च तेषां गन्धादिगुणसदितानामेव न केवला- 
नाम् । रोके सवत्र सयुणानामेव द्रव्याणां प्रकीयगुणामिव्ज्ञकलदरै- 
नात् । नहि निर्गन्धं गोघृतं ऊुङ्कमगन्धं नीरसं वा खालोद्कं मोदकससं 
नीपं वा प्रदीपादि सुवणीदिरूपममिव्यनक्ति । नच यथादशैनं कल्पनः 
मन्याय्यम् । अतः केवङानामिन्दियभावामावेन सगुणानां चेद्धिय- 
मावमावेऽपि खमिच्नगन्धादिविषयामावेन न ्राणादिमिः खगतगन्धादि- 
गुणोपरुन्धिरिति मावः ॥ ६४ ॥ 

अत्रैव ठेतलन्तरमाह-- 
“तेनेव तस्याग्रहणाचःः ॥ ६५ ॥ 

प्राणादिभिः खगुणानुपरुन्धौ द्वितीयोऽयं हेतुरिति सूचनाय चकारः । 

इतरव्यवच्छेदार्थश्चैवकारः । तेनैव-स्वेनैव तखनखस्याव्रहणाच्चनअहणा 
सम्भवाद्दत्यथैः । 
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यथा दि कर्णच्छिद्रं बजेयिला न केनलमाकाशं ओोत्रभावसुपसम्पयते 
तथा गन्धादिगुणान् वजयित्वा श्राणादीन्यपि केवलानि नेद्धियमावमुष- 
सम्पत्मरहन्ति । यान् विना च यानि नेन्दरियमावमुपसम्पततं पारयन्ति 
म ते तत्खरूपतोभिन्नतेन करिचित् परिगणयितुं स्यन्ते । नहि 
कर्णतः कर्णच्छिद्रं खलु भितं परिगण्यते । तेषां तत्खदूपतो भेदाभावे 
च ध्राणादिभिः खगुणोपठन्धौ चोद्मानायां स्वैव सख ग्रहणं प्रस- 
ज्यते  तचासम्भवम् | सात्माध्यप्रसङ्गात् । अतो न तैरदुषठन्धि- 
रिति भवेः ॥ ६५॥ 

अचर श्डते- 
“न दाब्द्शुणोपलव्येः” ॥ ६द ॥ 

ननयदुक्तं तन्न, कुतः १ शब्दगुणोपरव्धेः=श्रोत्रेणात्मीयसख रद्द 
गुणस्योपलम्मादिव्यथैः । 

कर्णर्छुव्यवच्छिननं नमः खट श्रोचम् । तेन च प्रत्यक्षा शब्दोप- 
ऊन्धिः । शब्दश्च नमोगुण इति निर्विवादम् । अतस्तेनैव तस्योपठव्येः 
स्पष्टो व्यभिचार इति भावः ॥ ६६ ॥ 

समाधत्त- 

^तद्परन्धिरितरेतरद्रम्यखणवैधम्यात्” ॥ ६७ ॥ 
इतरेतरदव्यगुणवैधरम्यात्=इतरेतरम् अन्योऽन्यं द्रव्यगुणानां ध्राणा- 

दिद्रव्याणं गन्धादिशब्दान्तानां च तद्ुणानां वेधम्यौन् विलक्षणघर्मक 

त्वात् तदुपरन्धिः=तस्य शब्दगुणख्य शरोेणोपटव्धर्ेदितन्येल्यथैः । 

यथा हीन्द्रियमावाय घ्राणादीनि द्रव्याणि गन्धादिगुणसाहाग्यमा- 

काक्षन्ति न तथाऽऽकाशं द्रव्यमिन्द्रियमावाय शब्दूगुणसाहाय्यमाका- 
कषति । तस्य तत्साहाय्यं विनैव तदुपपत्तेः । नहि गन्धादीनां गन्धा- 

दिव्यज्ञकल्वद् शब्दस शब्दव्यज्ञकृलमस्ति, येन तत्र तत्साहाय्यं 

क्प्येत । यथा चेदं द्रव्याणामन्योऽन्यं वेधम्ये तथा तद्भुणानामपि 

वेदितव्यम् । दाब्दं हि सम्तानवत्या श्रोतेन्दियसुपसीदति, गन्धा- 
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दथस्तु न तथा ठत्तदिन्दियमुपसीदन्ति । सति चेदरि द्रव्यगुणवेधर्म्य 
तदुपरन्धिवेधर््यणाप्यवरये मवितव्यम् । नहि भवति निमित्ते नेमित्तिकं ` 
न भवतीति युज्यते । नच श्रोच्ाकशेनोपसन्रखय शब्दस्योपरुव्धिरप्रामा- 
णिकी वियते । अनुमानगम्यतवेन प्रामाणिकत्वात् ¡ तथा चेतरेतरद्- 
व्यगुणवेधर्म्याच्छत्रेणेकेन कथश्चित् खगुणस्य शव्दसखोपलम्भेऽपि न 
तद्विरुदधधर्मकेरिन्द्ियान्तैः खगुणा उपलब्धुं शक्यन्ते । तस्माद्- 

. चरोऽयं नियमः यदिन्दियेः खगुणा नोपरुभ्यन्त इति । तस्य च 
भ्रत्रेन्दियातिरिक्तेन्दियविषयल्वान्नव्यभिचार इति भावः ॥ ६७ ॥ 

आत्मा कायस्तथा खानि तदर्थी भौतिका ग॒णाः । 
तरतीथस्याहिके पूर्वै सम्यगेते परीक्षिताः ॥ १ ॥ 

इति श्रीमत्परमह॑सपरि्राजकाचार्योदासीनवर्यात्मारामभेगव- 
त्पादशिष्यहरिपसादकृतायां स्यायसृत्रैदिकवृत्तौ 

तरतीयाध्यायस्या्यमाहिकम् । 



तृतीयोऽध्यायः 
< <2-8न ~ 

दितीयमाष्टिकम् 
अथ क्रमप्रात्तं बुद्धिं परीकषितुकामः प्रम तावत् परीकषद्गभूतं 

संदयमाह- 

“कमीकारसाधम्यौत् संरायः” ॥ १॥ 
कमौकारसाधरम्यात्-कर्म चाकादो च ते तया, ताभ्यां समानः तुल्यो 

धर्मः असपर्शत्वलक्षणो धर्मो यस्याः बुद्धेः सा तथा, तसयाः भावस्तं 
तसात् कमाकादासमानधर्मलात् संशयः=करं कर्मबदनिला बुद्धिः आहो. 
खिदाकाद्यवन्नितयेति भवति संशय इत्यथः । 

यत् खलवस्परी वस्व॒ तन्नित्यमनि्यं॑चोमयथा ट्टम् । तथ्थाऽ- 
स्प कर्म तदनिल्यं क्षणिकत्वात्, अस्र्दामाकादं तन्नित्यं चिरखायि- 
त्वात् । बुद्धरप्यस्पश । नदि सा केनचिररयते । भतो भवति संशयः 
किमेषा कर्मबदनित्या आहोखिदाकाद्यवन्िवेति । किुक्तः १ यख 
येन साधम्य तत्तत्कत्पमुपठव्धं यथा घटसधर्मा परो धटकखः। बुद्धा 
वपि कर्माकाराभ्यां साधरम्ब॑मुपलभ्यते । असति निःस्पदी कर्म॒निःस्दी- 
माकाशं निःसर च बुद्धिः । अतोऽनयाऽपि कर्मकरपया वाऽऽकाराक- 
स्पया वाऽवदयं भवितव्यम् । अनित्यं च कर्म । तृतीयक्षणवृत्तिष्व॑सपति- 
योगित्वात् । नित्यमाकारम् । आमदाप्रख्यं खायित्वात् । तथा च 

संशयः करिमियमप्यनिल्याऽथचा नित्येति मावः ॥ 
तच वुद्धिरेवात्मा, मनोऽन्तःकरणं चित्तं चेति तच्ामान्तरम् । गोढ- 

कमात्राणि चेन्धियाणि । तत्र प्रतिविम्विता; विषयाः अनि तत्सष्टायां 
द्धौ प्रतिविम्बन्ति । तत्र प्रतिविम्बनाच्च येवं तस्यासतत्तदविषयाकारता 
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तदेव घटोऽयं पटोऽयमिति तततद्विपयविज्ञानम् । सोऽयं तत्तद्विषयाकार- 

तालक्षणो धर्मो न युद्धिसकाशाद् भिन्नः । धर्मधर्मिणोरमेदाभ्युपगमात् । 

सा चैका खालुनित्या चेति पूवैः पक्षः । आलेन्द्िया्थसमिकषैनन्य 

ज्ञानं बुद्धिः । सा च नात्मा किन्तु सनःसंयुक्तस्यास्मनो गुणोऽनिल्या 

चेति सिद्धान्त इति विवेकः ॥ १ ॥ 
पूर्वपक्षयति- 

"विषथम्रलयभिन्ञानात्" ॥ २॥ 

निषयसख प्रलभिज्ानं प्रतिसन्धानं तसाद्वगम्यते नित्या बुद्धिरियथैः। 

यदिद दष्टवस्तुविषयं ८तदेवेदम्" इति प्रतिसन्धानामकं विज्ञानं 

तत् “प्रतयभिन्ञानम्" इ्युक्तम् । तदधिकरणं च बुद्धिरेव नान्यत् कि. 

शित् । अनभ्युपगमात् । नच बुद्धेरखिरत तद्धिकरणलमुपपदते । 

अन्येन चसयन्येन प्रलमिज्ञानासम्मवात् । नहि वैत्रेण चं मतर 

भरल्मभिजानातीति सम्भवति । बुद्धरखिरते चोदयव्ययावदयम्भावेन येव 

रषी न सा प्रत्यभिजञात्री याच प्र्मभिन्ञात्रीन सा ्रष्रीलयन्येन श्ट 

खान्यिन प्रलमिज्ञानं विस्पष्टम् । अतो मवति प्रतिपत्तिनून ्रत्यमिज्ञा- 

नाश्रयो बुद्धिः शिरा, खिरल्वाचाकाशवन्नित्येति । किखु्त १ यत् किठ 

वेदिकाः सनोऽन्तःकरणंवुदधि्ि्मिति नाममागात्मनो जीवभावनि्तेक 

प्राणव्यापारमिन्दियपरयुखाखिकशरीरनायकं प्रत्यात्मं भितं सत्त्वभधानलात् 

साल्िकं द्रव्यभेदमाति्ठन्ते तमेव वयै वाह्या आत्मेति वयाचक्षषहे । नचै- 

तद् द्धि वेदिकानामिवासाकं ज्ञानसाधनं किन्तु तदबिषठानं सफटि- 

कवननितान्तोजबलम् । ज्ञानं च न तद्ुणः अपि च १ विरक्षणशक्िकेषु 
गोरुकमात्रेषिन्द्रयेषु प्रतिबिम्बितानामथौनां तत्र प्रतिनिम्बनाद् यः ख 

„ तख तदाकारतावमासः सः । तस्य॒ चोपाधिकल्वान्न तत्कृतेन दोषेण 

` शुणेन वाऽणुमतेणापि तत् सम्बध्यते । अत एव चैकं निलयं बुद्धित्व 
मालेत्यासाकीनः प्रवादः । परत्यभिज्ञानमपि ज्ञाता्प्रतिविम्ब एव 

नान्यत् किञ्चित् । तच्च तस्य सिरत्वे सम्भवति , नं क्षणिकत्वे । -नहिं 
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क्षणमाचस्ितिकं प्रति स्तातेत्यथैविदोपणमुपपद्यते । सिरं च समै नियं ष्टं 
यथाऽऽकराचम् । तसाद्वगम्यते दुद्धितत्तमपि निश्यमिति भावः ॥ २॥ - 

उत्तरयति-- 

“साध्यसमत्वाददेतुः" ॥ ३॥ 
सहेतुः=“बिपयपरत्यमिन्ञानात्ः' इत्ययमहेतुः, कुतः ? साष्यतम- 

त्वात्=पध्येनाविरिष्टत्वात् असिद्धत्वादिव्यथैः । 

सिद्धो हि हेतुर्भवति नासिद्धः । प्रत्यभिज्ञानं च दुदधर्नित्यवन्ता- 
द्यापि सिध्यति । नहि चेतनधर्मः प्र्मिन्ञानमचेतनायाः बुद्धरर्मः सम्म- 
वति । चेत्तनो हि क्ञातपूर्वमर्थं प्रत्यभिजानाति नाचेतनमिति सर्वजनीनम् । 
अचेतना च दुद्धिः । तस्मादसिद्धो हेतुः । तदसिद्धौ च खिरत्वासि- 
द्धन तावन्नित्या बुद्धिरिति सिद्धमिति भावः ॥ ३ ॥ 

न॒नु चेतना बुद्धिनीचेतना ? तत्राद- 

“न युगपदग्रहणात् ॥ ४ ॥ ` 
न~चेतना बुद्धिर, ऊतः ? युगपत्-एकदाऽगरहणात्-नाना्थग्रह- 

णादित्यथः | 

चेदियं चेतना भवेत् तदाऽनिशं गोकमाचरसन्निहितया तया युगपत् 
सर्वऽथी गृह्येरन् । नहि नानागवाक्षसननिदितो वेदमान्तराठखः पुमान् 
न नानाथानू युगपद् गृहाति । न च वैदिकानामिवास्ि मध्ये युष्माकं 
किश्चित् करणान्तरं येनायुगपद्रहणं व्यवखाप्येत । नचान्तरेण नियामकं 
किच्चद् व्यवखापयितुं शक्यते । न च भवति युगपद् ्रहणम् । तसमात् 
प्रतिपद्यते न खं चेतना बुद्धिः अपि च ! अचेतनेति मावः ॥ ४ ॥ 

नु माभूत् तरिं प्रत्यमिन्ञानं को दोषः ? तत्राह-- 

“अप्रलभिन्ञाने च विनादप्रसङ्गः” ॥ ५ ॥ 
उप्र्मिन्ञाने चप्यभिन्ञानामावे च विनारमसङ्खः=ुदधर्विनाशः 

प्रसन्येतेत्य्थः | 
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प्रयमिज्ानवलेनैव तावत् सिरा बुद्धिः सिष्यति ! यदा च तखाः 
प्रलमिज्ञानमेव न भवति तदा तसतत्धेययै सिष्येत् । नद्यदेतुकं ययै 
कथित् सेद्ुमरैति । तदसिद्धौ चाखिरा सेति दसताऽऽ्येयम् । तथा च 
भरवेस्तदा विनाशप्रसङ्ग इति भावः ॥ ५ ॥ 

बुद्धेविनाश्परसक्तिमसहमानः पुनरार्डते-- 

““करमदत्ित्वाद्युगपद्ग्रहणम्ः" ॥ ६॥ 
अयुगपद्रहर्णनुद्ेुगपदुग्रहणामावः क्रमदृ्तिल्वात्-करमेण -वृक्ति 

अर्थैः सम्बन्धो यस्याः सा तथा, तद्या मादल्तत्तं तसात् युगपद 

सम्बन्धामावाद् वेदितव्य इत्यथैः । 
न खट दुद्धसवेतनत्वाद् युगपद्छहणामावः अपि च १ चयैव 

गपत्सम्बन्धाभावात् । अतो येन सम्बन्धस्तख ग्रहणं येन चासम्बन्धस्त- 
स्याग्रहणमिति दुद्धशवेततनत्वेऽपि युगपदगरहणयुपपचते । नहि चेतमोऽपि 
भवन्नासासम्बद्धमरथं कंचिद् अहीतुं शक्तोति । सम्बद्धं दि गृहते 
नासग्बद्धमिति निर्धारणात् । तथां च युगपद््रहणादचेतना बुद्धि- 
रिलययुक्तमिति भावः ॥ ६ ॥ 

नज्ु सलयपि सम्बन्धे कचिदप्रहणं दश्यते १ तत्राह-- 
“अप्र्यभिन्ञानश्च विष्यान्तरन्यासङ्कात्” ॥ ७ ॥ 
अम्रत्यमिक्ञानं चन्म्यभिक्ञानमत्रं अहणमात्रमाह् नतु ज्ञाचाय॑ग्रहणम्, 

चस्तर्थो महणासावभयुक्तप्रसक्तमचैतन्यं व्यवच्छिनत्ति, कचित् स्यपि 
सिके अरहणामावस्तु विषयान्तरव्यासङ्गात्-भन्यो विष्यो विषयन्तःः 
्रन मसक्तिव्यौसङ्गससात् अथन्तरे नितान्तासक्तल्ा् वेदितव्य इ्यथैः। 

सत्यं कचित् सन्निकपे सत्यपि मवयग्रहणं तथापि न तेन दुद्र 
चैतन्यं सेदधमरईति । तख विषयान्तरव्यासकयाऽप्युपपततेः । क्यौ 
न्तर्यागेनैकपरतं हि व्यासङ्गः ! नच सति तसिन् सनिहितमपि केन- 
चिद्रथान्तरं ज्ञातुं शक्यते । नद्येकतर निर्योऽन्यत् किच्चिजानातीदुप- 
पते । नच व्यासक्तौ सुल्यामथौन्तसहणेऽसि किचित् प्रमाणम् । चग्र- 
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णं तु व्यापक्तसनसो मावक्ती बृहदारण्यकश्चतिरवाचषे “अन्यच्चमना 

अभूवं नाद्चैम्, अन्यत्रमना अभूवं नाौपम्” (ृह० 
२।५।२ ) इति । टोकानुभव्ेह प्रक्ष एव न तदाम्रेनं युक्तम् 1 
बुद्धिरपि चेत् कदाचित् सन्निहितमर्थं न जानीते तदा न तेन तद्- 
चेतन्यमनुमातव्यम्, अपि च? विपयान्तरब्यासङ्गः । तेनापि तदज्ञा- 
नसम्भवात् । तथा च निमित्तान्तरानुमानमयुक्तम् । नटि धूम्र 

न्थनसंयोगलक्षणे निमित्ते सम्भवति पुनरक्यसम्भवं निमित्तान्तरं किचचि- 

दनुमिन्वतेऽवमातारः। तस्मात् सन्निदितवियाग्रहणेऽपि नाचेतना उद्धिः 
अपि च ? चेतना । चेतनत्वाच्च विपयप्र्यमिक्ञानोपपत्या विनाश्प्र- 
सङ्गे नित्येति मावः ॥ ७॥ 

समाधत्ते- 
“गदयभावात्ः' ॥ ८ ॥ 

न=यदुक्तं तन्न, ऊतः १ गल्यसावात्-=गमनामावात् विषयब्रहणा्थ 

ुद्धेगमनानभ्युपगमादि्यथैः । 

सालु वुद्धि; न सा विषयदे्ं गन्तुमर्हति । ततरागच्छन्त्ाश्च 
तस्याः न जातुं क्रसवृक्तितमुपपयते । प्रतिविषयं करमेण वेनं हि कम- 

यृत्तिलम् । यद्याश्च गतिरेव न विद्ते सा कर्थं प्रतिनिषयं करमेण 

वेत । यत् किङ वुद्धौ विषया आस्माकारमादधते तदेव ते 

ज्ञानं, न -वेदिकानामिव संयोगजो गुणः । तत्र॒ द्वारभूतानि च 

गोरकानि सव॑दा विवरृतयुखानि न क्रमग्रयोजकानि सम्पयन्ते । अन्यच 

नासि ते किञ्चित् कमप्रयोजकं निमित्तम् । नच बुद्धेः प्रतिविषयं गतिर- 

भ्युपगम्यते, येन सा तत्र निमितं सम्भवेत् । नच निमित्तामावे नैमित्त 

कमुपपतुमरईति । तरेमित्तिकश्च क्रमः । तदनुपपत्तौ च क्रमवृत्तित्वासम्म- 

वादुनुपपन्नं युगपद््रहणम् । युगपद्रहणं च नासति । तेन प्रतिपद्यते नून- 

सचेतना बुद्धिरिति। तथा च विपयान्तरव्यासङ्गोऽपि न दुरपहवः। स हि 

व्यासज्यते यो जानीते । नच वुद्धिजीनीते । नह्यचेतनं च जानीते चेति 
२७ 



२१० नयायदशैनम्  [ ित्रीयम् 

त व्याहन्यते । नच व्यादताश्रयणं युक्तम् ¦ अतो विषयान्तरव्यापङ्गा- 
भवेन यहणामावायुपपत््या युक्तसस्याः विनाशभ्रसङ्ः । याश्च विना- 
दभसङ्गः सा निःयेति निततन्तासङ्गतम् ! नहि निलयं च विनद्यति चेति 
कथच्चित् सङ्गच्छते । वुद्धेरतपादविनाशो च भरत्क्षौ ̀ रसवुद्धिरतयच्ा 
रूपुद्धिविनष्टेति । मच यसमदयक्षं तदहो शक्यते । तस्मादनित्या 
माना चं बुद्धिरिति भावः ॥ ८ ॥ 

निदा बुद्धिरासेति निराकृतम् । इदानीं क्षणिका बुद्धिरात्मेति 
निराकरिष्यन् तनानाखमाक्षिपति- 

^स्फदिकान्यत्वाभिमानवत् तदन्यत्वाभिमानः" ॥९॥ 
स्फरिकान्यत्वामिमानवत्-नवादिकुदुमोपधानेनेकखयापि सफटिकख 

नानालामिमानवत् तदन्यलामिमानःगन्धादिविषयोपधानेन तखाः बुद्ध 
नौनाल्नामिमानो वेदितव्य इयथः । 

यथा खलेकः स्फटिको मणिनीनाविधङ्कदुमसन्निधानाद् रक्तः पीतो 
नीलो नानाविधोऽवमासते तथा बुद्धिरेका गन्धादिनानाविधविपयस- 
तनिधानाद् गन्धज्ञानं रसज्ञानं रूपज्ञानमिति नानाविधा प्रतिमासते नालि 
परमाथततस्स्या नानाल्म् । अती ऽभेदेनावखितसख रफटिकख थथा 
दुसुमोपधानमेदात्नानात्वाभिमानः तथाऽमेदेनावसिताया बुद्धेरपि विषयो- 

पधानमेदान्नानालामिमानो न वास्तविकं नानात्वमिति भावः ॥ ९ ॥ 

क्षणिकवादी दूषयति- 
“्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तेः क्षणिकत्वाद् 
व्य्तीनामहेतुःः ॥ १० ॥ 

हेतुः=स्करिकान्यलाभिमानवत् सदन्यलाभिमानः* इत्ययमविधः 
मानहेतुकः प्रमाणशल्यः पक्ष इति यावत्, कुतः ? व्यक्तीना=ञ्य्- 
सानो भावो व्यक्तिः, तासां सतो मावमातस्येति यावत् क्षणिक्रलात्= 
ूर्ापरमागविकरा कारुकला क्षणः, तन्मात्रखितिकलात् सष्केऽपि 

दृ्टान्तीमूते स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तेः=अन्यान्यस्फटिकव्यक्टयुयततेरितयधः । 
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यावन्तः खल भावाः सर्वे ते क्षणमाजावयायिनो ते क्षणदूध्वम- 
पोऽतिषठन्ते । अत एव च तेपां प्रतिक्षणं पूवीः पूर्वी; व्यक्तयो निर 
धवन्ते, अपराः अपराश्वोत्यन्ते | सतै चेतदातमकरीरे प्र्क्षम् । तद्धि 
परतिक्षणमन्यदन्यदू भवतीति को जु नाम न जानीते | कख तावत् पूष्ष्म- 
दनः श्रीरस्णस कालपरिपाकवशेनोप्चयलक्षणसख खोल्यखापचयल-. 
क्षणसख च हास द्ौनाद् नैतादृशी मतिरुद्यमामाद्यति नूनमेतत् 
क्षणपरिणामीति ! यथा ष्व सदिदं शरीरे तथा स्फटिकोऽपि सन् । 
अतस्तेनापि शरीखत् प्रतिक्षणं परिणामिना भवितव्यम् । सत्लाविदेषात्। 
न्यक सत् प्रतिक्षणं परिणमते नान्यदिति सम्भवति । तस्य च प्रतिक्षणं 
परिणामितेऽनयान्यव्यक्लुत्ततेरवरयम्भतेनोपाधिको नानात्वामिमानो न 
युज्यते । सम्भवति बासवेऽवास्तवकलनयान्याय्यलात् । यथा च 
स्फटिके प्रतिक्षणसुत्पाद्बिनाश्रशालिल्वाद् वास्तविकं नानालं तथा 
मतिक्षणमु्यादविनाशसालिन्यां बुद्धावपि वास्तविकं तद्भ्युपगतव्यं 
नोपायिकम् । अप्रामाणिकल्रात्। तथा च “रफटिकान्यलामिमानवत् 
तद्न्यलामिमानः" इति रिक्तं वच इति भावः ॥ १० ॥ 

सिदधान्तमाद-- 
“नियमरेत्वभावाद् थथाददौनमभ्यलुज्ञा" ॥ ११॥ 

नियमहैत्वमावात्=५यत् सत् तच् क्षणिकम्” इति नियमे प्रमाणा- ` 
भावाद् यथाद््ीन॑ यो भावो यथा इयते तत्र॒ तथाऽभ्यनुज्ञा-अभ्यनु- 
तानं विधेयमियर्थः | 

यावदेष नियमः “यत् सत् तत् क्षणिकम्” इति, नच तं कथित् 
प्रमाणमेदः प्रक्ष वाऽनुमानं वा प्रतिपादयति । सत्त्वं हधैकियाकारिलं, 
क्षणिकत्वं च क्षणमात्रखायित्वम् । न वचेतयोरधिधूमयोरिव रसवलयां 
कचिद्विनामावः प्रत्यक्षेण प्रतिपद्यते । न वा क्षणिक्रख भावस्ाथैक्रिया- 
कारितं कथश्चित् सम्भाव्यते, येनाजुमानेनापि प्रतिपद्येत । प्रमाणप्रति- 
पत्तिसन्त च न तद्भ्युपममो धुज्यते । अतों यो मावो यथोप. 
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भ्यते स तथेवाभ्यनुज्ञातव्यः । नच स्फटिके सत्तोपरम्भेऽपि क्षणिकल- 
सपकभ्यते येन तत्र तद्भ्यनुज्ञायेत । बुद्धौ चोपलभ्यते गन्धज्ञानं 
विनष्टं रसज्ञानमुखन्नमिति । तस्मात् तत्र तदम्यनज्ञायते न नातु 
भ्रत्याख्यायते । इष्टय प्र्याख्यानासम्मवात् । तथा च बुद्धेः 
क्षणिकत्वेन वासवनानात्वसिद्धेऽपि न तत् स्फटिकस्य सेद्धमर्ैति । 
तस्याक्षणिकल्वेन वासवनानालानरैत्वादिति भावः ॥ ११॥ 

नरु यथा सदिद शरीरं क्षणिकं तथा स्फरिकोऽपि क्षणिकः किं न- 
यात् १ तत्रार- 

““नोत्पत्तिविनारहाकारणादुपलन्धेः” ॥ १२॥ 
न=्फटिकः क्षणिको न, ङतः ? उसपत्तिविनादकारणानुपरन्धेः= 

तत्र शरीरनदुसपत्तिविनाशकारणयोरूपरम्भामावादित्यथः । 

इारीरे हि पूरवव्यक्तिविनादाखोत्तरव्यक्ययुसादस्य च कारणे बृद्धिहास- 
रक्षणौ तावदुपचयापचयै प्रति्षणुपरभ्येते, तेन तख क्षणिकलमाखी- 
यते स्फटिकेऽपि चेत् ते तथोपरभ्येयातां तद् तयापि क्षणिक्रलमाखी- 
येत | नच ते तत्र तथोपभ्येते । तदुपरुव्धिमम्तरा च केवलेन सामा- 
न्यधरमेण सत्वेन न तख क्षणिकललमाखातुं शक्यते 1 नदयेकसिन् ङघु- 
मेऽरुणिमा दृष्ट इति कुघुममने तं कुदुमतेन हेतुनाऽुमिमतेऽनुमातारः । 
तस्मात् सत््वाविरोषेऽपि न शरीरवत् क्षणिकः स्फटिक इति मावः ॥ 

` इदमन्र बोध्यम्--ययपि भक्षणिकवादिनः" इव ̀ ^ वेदिका 
भपि शरीरं क्षणिकमभ्युपगच्छन्ति । स्वै मावाः क्षणपरिणामिन चते. 
चिच्छक्तेरिति सिद्धान्तात् । तथाऽप्यस्ि द्वयोर्महान् विशेषः । तेषां 

~~ हि शरीरं प्रतिक्षणमन्यदन्यत् सम्पद्यते वैदिकानां च तदेव भतिक्षण- 
९ - ८४ न्यते । किसुत्तं  क्षणिकवादिनसतावत् भतिक्षणं 

४ वम णभूसम्बुपयन्ति, वैदिकास्तु तदवखापरिणामम् । यन्मे बाल्ये 
यवे च श्तं शरीरमासीद् इन्त तदेव वादके नितान्ताोमनं जात- 
मतेश्वामेदेऽप भरीराभेदप्रलसिज्ञानात् । सावमान चैष समानः 
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शचः | वुद्धो कर्मणि दब्दे च तृतीयक्षणवृत्तिध्वसप्रतियोगितवं क्षणि-- 
केलं न पुनः क्षणिकवादिनामिव क्षणमात्राबखायित्वमिति ॥ १२॥ 

` राङ्ते- 

शश्ीरविनाश्चे कारणाह्पलबन्धिवद्" 
दध्युत्पत्तिवच तद्धुपपत्तिः? ॥ १३॥ 

क्ीरविनाशो-्रीरस्य धिना कारणानुपरब्धिवत्-तत्कारणानुपल- 

व्थिवत् , दध्युयत्तिच-दध्युखत्तौ ततकारणानुपकब्धिवचच तदुपपत्तिः 
तच्छन्देनोदत्तिविनाशकारणानुपरन्ि परामूदाति, र्फटिकोतत्तिविनाद- 
कारणानुपरुव्पेर्पपत्तिरुपपादनं सम्भवतीयर्थः। 

थ्यपि शरीरवत् स्फटिके पूर्ूर्व्यक्तिविनाशसयोतरोत्तरव्यक्ु- 
घाद च कारणं किश्चित्ोपकभ्यते तथापि विदयते तदिघयभ्यननातु 
शक्यते । अनुपरम्भख वस्तुनाकिलेऽदेतुलात् । नटि दपि पयन् 
कश्चित् कषीरविनारकारणं दधयुखत्तिकारणं च विश्चिुपरमते । न चैत- 
त्रासीति सम्भवति । वस्ुविनादोतयादयोः सकारणकलनियमात् । अतो 

यथाऽनुपठभ्यमानमपि क्षीरविनाशकारणं दध्युखत्तिकारणं च किञ्चिद् 

भ्युज्ञायते तथा स्फटिकेऽपि पूवीपरन्यक्तिविनाशोसादकारणं किचिद् 
भ्ययुज्ञातव्यम् । अविशेषात् । सभ्यनृज्ञायमाने च तसिहरुपपन्नं तावत् 
स्फटिकखापि क्षणिकमिति भावः ॥ १३ ॥ 

समाधत्त- 

“लिङ्गतो ग्रहणान्नालुपठन्धिः" ॥ १४॥ 
नुपरुव्धिः=श्ीरविना दध्युखत्तो च कारणाहुपलबन्धिन=न विधते, 

ङतः ? लिङ्गतः=मनुमानतो अहणाद्तदुपरब्धेरिखथेः । 

सर्य तदानीं क्षीरविनाक्चकारणं दष्युसत्तिकारणं च किचित् भ्रल- 

क्षेण नोपरभ्यते तथापि न तदनुपरब्धिर्वं शक्यते । ठिङ्गतसतटु- 
परव्थिसम्मवात् । यौ यो हि विनाशोलादै तौ तौ सर्वो सकारणको 
टै यथा दुम्भादीनां विनाशोतादौ । विनारोसादौ च ्षीरदपरोः । 
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तस्माद् मवलनुमानं नूनमेतापि सकारणकाविति । न चैवं फटिके 
पू्ापरव्यक्तिविनाशोसादकारणं किचचिदनुमातुं शक्यते । क्षीरदध्नोरिव 
तत्र पूर्वोपरव्यक्तिभेदानुपकव्धेः । नचासि कथ्िद्न्यस्तदुपरम्भोपायः । 
नच तदुपलम्भामवे व्यक्तीनां विनाज्ञोतादयोः कल्पना युज्यते । नवं 
भावमाच्रख विनाशोत्पादश्चीरलान्न तवर कारणपक्षेति युक्त मापणम् | 

तत्खमभावच्वेऽपि कारणपिक्षायाः आवेश्यकलवात् । नहि पचेछिमाः खट 
तण्डलगः कचिद् विनैव द्हनसछिकसंयोग पच्यन्ते, भिदेछिमानि वा 
काष्ठानि विमेव कुडारामिषातं भिचन्ते ! नच सर्वथाऽनुपन्िपराहतसख 
तस्याभ्यनुज्ञानसुपपचते । तस्माद् न शरीरवत् क्षणिकः स्फटिक इति 
सावः ॥ १४ ॥ 

अन्नं गुणमात्रपरिणामवादी कथिदाशङ्कते- 

न पयसः परिणामगुणान्तरपाटुमावात्" ॥ १५॥ 
न-~क्षीरविनादे दध्ुत्पत्तिरिति न, ऊतः १ परयसः=निष्टापष्ठीय, 

्षीरख सतः परिणामगुणान्तरप्राटुमीवाद्~परिणामेन पूर्ैगुणनारेनान्यख 

गुणखोदत्तरित्यथैः । 
` तदा हि क्षीरविनाशे सति दध्युखद्ेत चेत् क्षीरतो दधि व्यतिरि- 
च्येत । नच द्धि क्षीरतो व्यतिरिच्यते ! अपि च ? क्षीरमेवाम्ढद्रवय- 
संयोगेन पूर्वगुणनिवृत्त्या गुणान्तसत्यत्तो दधीति व्यपद्यत । यख तु 
क्षीरविनाशे दध्युदत्तिसस्य दध्युसपत्तिवेायां क्षीरस्य विनष्टतराद् न तदू 
दधः कारणमुपपद्यते ! नहि कम्मोदत्तिवेखायां विनष्टा पृत् कुम्भख 
कारणं सम्मवति 1 कारणस काय्यौन्वयावद्यकलवात् । नच विनष्टं 
कारणं कायैमन्वेतुमईति । मामकीने गुणपरिणामवादे तु नायं दोषः । 
तत्र कथञ्चिद्ुणभेदेऽपि द्रव्यमेदामावात् । अतः स एव ज्यायान् न 
्षीरविनादो दध्युत्पत्निरिति भावः ॥ । 

अवखितसय धमिणः पूर्वधर्मनिदृत्तौ धमीन्तपादुमीवः “द्रंन्यप- 
रिणास । यमेव योगानां ^र्मपरिणामः” इति परिभाप्यते । सतो 
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धर्मख द्रव्य पू्वगुणनिवृतौ गुणान्तरेलत्तिः श्युणपरिणामः। 

तधा सिद्धान्तः, उत्तरः पूर्वपक्ष इति विवेकः ॥ १५॥ 
समाधत्ते- 

“्रयुटान्तराद् द्रच्यान्तरोत्पत्तिददनं 
पूर्वद्रन्यनिवरत्तरयुमानम्" ॥ १६॥ 

व्यहान्तरात्-विरक्षणावयवसंखानकाद् द्वाद्द्रवयान्ततेलचि्ीन॑= 

विलक्षणावयवसंखानकख श्रवयन्तस्योततर्वदनं गरहणं पर्वदरयनिदृततेः= 

पूव्यं कारणदरं तख निदृेविनारास्यानुमानं=लिङ्गमिलथैः । 

न वयं सर्वथा कारणविनारे कायो द्रमो येनोक्तदोषः खात् । 

अपि च ? कारणद्व्यस सम्पच्छीनरक्षणो योऽवयवव्यूहः स कार्ययो 

सत्तिवेखायां नवते व्यूहान्तरं चोखदयत इति निगदामः । न चासिन् 

पक्षे भवति कशचिदोपः । कारणे इएटस व्यूहस्यपकषया विखक्षणस व्यूहा- 

न्तरस्योदखत्तावपि कार्य तदन्वयसखाप्रतिहतत्रात्ः । प्रलक्षश्च कारणाव- 

यवव्यदतो विलक्षणः काय्यौवयवन्यूहः । नदि पयसोऽयवन्यूहाद, 

दभ्नोऽवयवव्यूहो मृदो वाऽयवन्यूहाद् धटादेरवयवव्यूहौ विलक्षणो न 

विद्यते । नच विलक्षणस् तोति ूर्व्यूहनिदृतिमन्तरेणोपपते । 

तन तख ग्रतिवन्थकलात् । पूरनूहतो व्यूहान्तयोतपिश्च गृहते । 

ततो मवलनुमानं शूलं तदा नवरते पूर्वो व्यूह इति । पू्व्यूहनद्- 
क्तरि च कारणनिवृत्तिः, व्धूहान्तरोत्तिेव च कार्य्योतततिने नातु 

विरु्षणा काचित् । तस्माद् युक्तय कीरविनारे दध्युसपिरिति । 

शुणपरिणामवादे चादक्यसमाधानः सड विरक्षणोऽवयवव्यूह् इति 

नासो ज्यायानिति भावः ॥ १६ ॥ 
नलु यथा विहदादीनां विनारोसादै निष्कारणो तथा स्फविका- 

दीनामपि किंन खातां तत्राद- 
141 कचिदिनाराकारणाछपरन्धे 

(4 

कचिद्योपलन्धेरनेकान्तः ॥ १७ ॥ 
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अनेकान्तः-स्फटिकव्यक्तीनां विनाशोलादौ निष्कारणाविति नायमे- 
कान्तः, कुतः ? कचित्=विह्ुदादो विनाशकारणानुपरनव्धेः=विनारोनो- 
स्ादमुपलक्षयति, विनाशोत्ादकारणखानुपलम्मात् कचिन्न-कुम्भादौ चो- 
पकव्धेःउपठम्भादि्यथैः । 

. , यद्यपि विषदादीनामिव स्फटिकवयक्तीनामपि विनाशोत्पादौ सका- 
रणको नोयरुभ्येते तथापि निष्कारणकौ ताविति न निभतं शक्यते । 
विनाशो्ाद्लस्य हेतोर्निष्कारणकयोरि सकारणकयोरपि तयोरवमान- 
लात् । यो दि हेतुः साध्यवति साध्याभाववति चोभयत समानं वरते न 
तेन पक्षे साध्यं निर्धारयितुं पाययते । विनाशोदादलं हि यथा निष्का- 
रणकयोविदयदादीनां विनाशोपपादयोर्वसेते तथा सकारणकयोः कुम्भादीनां 
विनाओोत्पाद्योरपि वतैते तथा च कथं प्रतिपद्येमहि स्फटिकव्यक्तीनां 
निण्कारणकौ विनादोसादाविति । सकारणफौ च तौ कारणानुपलम्भ- 
पराहतो न जाघ्भ्युपगन्तुमैतः । तस्माद्युक्तोऽयं स्फटिकद्ान्तो 
न तेन कापि भावस क्षणिकल सिध्यति । बुद्धेविनारोतादौ च 
सक्रारणके ताबदुपरभ्येते । तेनैषाऽनित्या तृतीयक्षणदृततषव॑सपरतियोगि- 
सत् क्षणिक्रा चेति प्रतिपतुमीर्यते । सा च नात्मा किन्तु गुणः 
अनित्यत्वे सत्यच्कुषप्रलक्षत्ाद् शब्दवदिति मावः ॥ १७ ॥ 

उुद्धिण इति साधितम् । इदानीं तस्या आत्मगुणलयं साधयितु- 
मिन्ियाथैगुणलं प्रतिक्षिपति- । 
निन्द्ियाथेयोस्तद्विनारोऽपि ज्ञानावस्थानात्” ॥ १८ ॥ 

इन्द्ियाथयोः=इन्दियख धाणादेरथैख गन्धादेश्च नलुद्धुणो न, 
कुतः ए तद्विनारोऽपि=इन्दियाथैयोर्विनारेऽपि ज्ञनावसखानात्-स्पृतिठ- 
क्षणा उद्धिज्ञोन, तस्यावसितिरवखानं, तसादिय्थैः । 

चेद् वद्धिरिन्दियाथयोशैणो भवेत् तदा तयो्विनाशे सति न जात 
वतिषठेत । नहि गुणिनि विनष्टे तद्ुणोऽव्ातुमर्ेति 1 भदधिस्तिन्दर- 
या्थयोर्विनासेऽप्यवतिष्ठते “अद्राक्षम्” इति । तस्माद् मवति भृति- 
पत्तिनेयमिन्धिया्थयोण इति मावः ॥ १८ ॥ 
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नच माभूदिन्दिया्वोकणो बुद्िर्मनसो भविष्यति १ तव्राह- 

युगपञ्ज्ञेयाठुपरव्धेश्च न मनसः» ॥ १९॥ 
भिकक्रमश्योऽप्यथैः । मनसश्च=मनपोऽपि नुदयुणो न 
व काटे कञेयानुपठव्येः=गन्धादिनिसिरकेयोपलम्भामाबा- 
दित्य 

सानं चेद्. मनसो गुणो भवेत् तदा तस्य मध्यमप्रिमाणलैन 
धाणादिसवन्दियसन्निङृटतया युगपद् गन्धादिनिखिलक्ञेयगोचरं तदुल- 
चयेत 1 नरि स्ञानाश्रयख ज्ञातुरिन्व्येरिन्वियाणां चर्थैः सननिकये सति 
किञ्चिदपरं ज्ञानकारणमवरिष्यते येन तनोत । नोल्यते च । 
ततो' भवलयनुमानं न खलेष ुदधर्मनोुण इति मावः ॥ १९ ॥ 

अच्र राङ्रते- 
“तदात्मगुणत्तेऽपि तुल्यम्” ॥ २० ॥ 

तत्ुद्धरमनोयुणले यद् दूपणञुक्तं तदासमगुणल्रऽपिन्तलाः आत्- 
गुणलेऽपि तुल्यं =समानमितल्ैः 

यथा हि मनसः सर्वेन्दियैः सनिकर्वः तथाऽस्यालनोऽणुलेऽपि 
सर्न्द्यः सन्निकपैः । आत्मनो मनसा मनसश्चन्दरेरिति तक्रमाभ्युप- 
गमात् । नदि यो मन्ता संयुज्यते स तत्सबुकेरिग्रयमै संयुज्यते । 
न चाङ्कुलितरुसंयोगे हस्ततस्संयोगो न भवति । सन्निफपाविरोषे च 
दोपेणाप्यविरेपेण भवितव्यम् । तथा च वुदधर्मनोयुणलरे यो दोषः स 
आत्मगुणल्रेऽपि तुल्य इति भावः ॥ २०॥ 

उक्तागद्धां निरसखति- 

“धन्दिधे्मनसः सनिकषौ भावात् तदुत्पत्तिः" ॥ २१ ॥ 
इन्दियेः-घाणादिमि्िखिलिन्दे्मनसः-आत्माधिष्टितसख मनसः 

सतिकरपोमावातुयुगपत्सम्बन्धामावात् तदनुदत्तिः-गन्धादिनिखिकम्ञेय- 
गोचरज्ञानस् युगपदुत्पत्तिम भवतीत्यथैः । 

ने खट वेयमात्ममनतोमेन इन्द्रियाणां च सन्निकधैमात्रं ज्ञानोल्ति- 
२८ 
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कारणमभ्युपगच्छामो येनोक्तदोप आप्येत अपि च ? अद्टवदात्मनी 
मनसा, तादगात्ममयतेन तत्तदिन्दियप्रदेशे रन्धवृत्तिकस मनसशेन्धियः 
सनिकर्षस्तत्कारणमभ्युपेमः । न वेक् सत्निकपो युगपत्स्वन्दियेरासमनो 
वियते । कदाचित् केनचिदेकेनेन्दरियेण बिद्यमानश्च न स्वैन्ियप्रयोज्यां 
निखिकरेवगोचरां बुद्धियुत्पादयितुमर्हति । मनसि च प्रयतामावान्न 

` तख स्वन्दिेः सन्निकरयो वारयितुं शक्यते । परयलवान् हि वी भवति 
कुर्य्यात् न वा कुय्यीत् अन्यथा वा कुच्यौत्; न जातवप्रयतः कथित् । , 
अप्रयतं च मनः, जडत्वात् । प्रयतर्वोश्वारमा, चेतनत्वात् । अतो न 
युद्धेरप्मगुणत्वे मनोधद् युगपन्निखिलक्ेयगोचरक्ञानोखादप्रसक्तिदोप 
इति भावः ॥ २१} 

नन्वात्ममनसोर्मन इन्द्रियाणां च सनिकैमात्नं ज्ञानोद्तिकारणं 
कुतो नाभ्युपगम्यते ? तश्राह-- । 

नोत्पत्तिकारणायुप्देरात् ॥ २९ ॥ 
उसत्तिकारणानुपदेशात्-ज्ञानोयत्तौ कारणलेनोपदेशामावात्तन्ना- 

भ्युपगम्यत इयर्थः | 
न खस्वात्ममनसोर्मनइन्दरिथाणां च सन्निकयैमात्रं ऊुभापि ज्ञानो- 

सपत्तिकारणयुपदिश्यते येन तदभ्युपगम्येत । ने चाचार्ययोपदेशमते , 

तदभ्युपगमे युज्यते । नच “आत्मेन्दिथा्थसन्निकषौद् थत्निष्प- 
द्यते तदन्यत्?" (वै ३।१।१९ ) इत्यस्ति तदुपदेश इति चाह 
साषणम् । अस्यापि विशिष्टसनिकर्मे तासपय्यीवधारणात् । नद्याचा््याः 
अयौक्तिकमवैदिकं वा किचचिटुपदिरन्ति । सन्निक्ैमात्रस्य ज्ञानकारणतं 
तु न योक्तिकं प्रतिपद्यते । युगपन्निखिरङ्ञेयमोचरज्ञानप्रसक्तेएजैनात् । 
नापि वैदिकम् । “अन्यत्रमना अभूवं नाद्रोम्, अन्यजमना 
अभ्यव माश्रौषम्” ८ बद० ३।५।३ ) इति स्प्टं॑ज्ञानोसत्ता 
सननिकपैविशेषस् कारणलत्वाभिधानात् । विशिष्टसन्निकषैय कारणत्वे तु 
नासि कश्चिदोषः । तस्मात् स एवाभ्युपगम्यते न ॒सचधिकैमातनमिति 
भवेः ॥ २२॥ 
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नञ माभूद् मनोगुणो बुद्धिः, भत्मगुणः सत्यपि नियैव सत्यति 
नानित्येति पुनराशङ्कते- 

भविनादाकारणानुपलन्पेश्ाचस्थाने 
तचियत्वप्रसङः” ॥ २३ ॥ 

चकारेण विनारकारणानुपपत्ति सम॒चिनोति । विनारकारणानुपल- 
व्येश्च=युणविनादकारणख विरोधियुणस्यानुपटग्पेराध्रयनाशस्य चानुपप- 
तेरवखाने-भवग्थानावद्यम्भावे तननिघ्यलप्रसङ्गः=तसया; दुद्धरनिलता- 
प्रसङ्गः इत्यथैः । 

द्वेधा हि गुणविनारकारणं विरोधियुण आश्रयनाशश्च । न च बुद्ध 
विरोधी गुणः कश्चिदटुपठम्यते, येन तद्िनादः करप्येत । न वा॒तदाधर- 
यद्यात्मनोऽपि विना्च उपपद्यते । नित्यत्वात् । यस्य च गुणय विनारा- 
कारणं नोपलभ्यते न वा कथश्चिटुपयदयते । तस्यावखानेनावद्यं भवित- 
व्यम् | नहि न नश्यति च नावतिष्ठते चेति सम्भवति । न चावसितसा- 
नित्यत्वं सङ्गच्छते । अवसिता च बुद्धिः । अतस्तस्या आत्मगुणत्न 
भ्रुवो निद्यल्रमसङ् इति भावः ॥ २३ ॥ 

समाधत्त- 
“अनिदत्वग्रहाद् वुद्धेवु्छन्तराद् विनादाः दाव्दवत्”२४ 

शब्दवत्=यथाऽऽकराद्चगुणसख शब्दय विरोधिभूतात् खोत्तरवत्तिश- 

व्दान्तराद् विनादाः तथा बुद्ैः=मात्मगुणख बुद्धेठ्यन्तरात्=उपलक्ष- 
णमेतत्, विरोधिभूतात् खोत्तरवततिबुद्धयादिविरोपगुणान्तराद् विनाशः 

ध्वंसः करयते, कुतः १ अनित्यत्रदाच्=तदनित्यतख महणादि्यथैः । 

अनित्या खड बुद्धिरिति सर्वैहयते । को जु नामासि पुमान् यो घट- 

युद्धिरुयना विनष्टा च परयुद्धिरिति न गृहाति । नचानिलायालसयाः 

अवसानं युज्यते । विनारेन चावद्यं भवितव्यम् । नचाश्रयनारसतावत् 
तद्विनादयकारणडुषपद्यते । तदाश्रयस्यात्मनो नित्यत्वात् । प्रिरोषाद् वि- 
सेधिगुण एव तद्विनाशदेतर्वक्तवयः । न चासि तदनुपरुव्िः । शव्द्- 
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सन्तानवद् सुद्धसन्तानस्मापि परिभहात् । तज च पूरवशब्दुखो्ः 
शब्दो यथा सदहानवखानाद् विरोधी तथा बुद्धेरपि बुच्यन्तरं विरोष- 
गुणान्तरं च विरोधि सम्मवति। ततो भवतीयं कलना नूनमाकाश- 
गुणस्य शब्द थथा बिरोधिभूतात् खोत्तरवततिशन्दान्तराद् विनाशः 
तथा बुद्धेरपि विरोधिमूतात् सोत्तरय्तिवुयन्तराद् वा॒गिरोपगुणान्त- 
राद् वा बिना इति । तथा च तखा आत्मगुणलैऽपि न नियल- 
प्रसदः इति भवेः ॥ २४ ॥ 

ननु उद्धशवदात्मरुणो भवेत् तदा॒तदुसत्तदेतोराममनःसंयोगख 
संस्काराणां चात्मनि सत्त्वाद् युगपद् नानास्टृतिषुद्धयः प्रदुर्मवेयुरित्या- 
शङ्कय पूत तावद् विभुवादिनः समाधानं दूपयितुयुपन्यखति-- 

“श्ञानसमवेतात्मपदेदासन्निकपषौन्मनसः स्त्य 
त्पत्तेने युगपदुत्पत्तिः" ॥ २९५ ॥ 

मनसः=मनःसंरकेन्दियख ज्ञानसमवेतातमप्रदेशसननिकर्पत्-ान- 
साधनः संस्कारोऽतर जान, हेतुमति हेतुप्रयोगात्, तत् समधेतं यसि. 
रात्रे तेन सन्नकः संयोग, तसात् स्छुसतत-स्तिवुद्धुलते- 
युगपदुस्तिन्युगपद् नानास्फतिलुद्धयुलत्त-न सम्भवती । 
आमा हि विभुः, स प्रलेकसिन् विषयप्रदेरो विधते! गासि लोके 

कथित् ताटगविषयप्रदेशः, यं खल्वेष न व्याञ्जुयात् । विषयानुभवेजनिताः 
स्तिदेतवः संस्काराश्वात्रव तत्तदुविषयावच्छिन्नातमप्रदेशे समवेयन्ति 
न शरीरावच्छिन्नात्मप्रदेरो । यन विषयसतदरोचरसंस्कारस्यापि ततैवाल- 
प्रदेशे समवायखौचिलयात् । यदा चैतेन संस्कारसमवेतेनात्ममदेशेन मनः 
सविृष्यते तदा स्छतिघुद्धिरुसद्यते नान्यदेति नियमः । भिवम्रदेाशच 
विषयाः मनश्चाणु न तैः सवैः संस्कारसमवेतैरात्मपदेरौुगपत् सनक 
महति । युगपत् सजिकषीमावे च न युगपद् नानास्एतिबुदधयुसत्तरप- 
पदयते । कारणायोगपये का््ययोगप्यासम्भवात् । अतो इुदेरातमयु- 
णेऽपि न युगपत् स्यृतिलुद्धीनाखत्तिरिति .मावः ॥ २५ ॥ 
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२९ १ 

ूषवति-- 
“नान्तः शारीरश्तित्वात्ः ॥ २६ ॥ 

मनस इत्यनुवतैते । ननयदुक्तं तन्न, कुतः १ अन्तःररीरृत्तिलात्= 
अन्तःशरीरे दृत्तियंसख तदन्तःशरीरृत्ति मनः, तख भवस्त्वं, तसात् 
सनसः शरीर मध्ये पतैमानत्रादि्य्ः। 

मनो छन्तःरारीरे वर्ते न शरीरतो वहिः । नचान्तवैतमानख तख 

बदिरमर्गमनं विना ज्ञानसमवेतेन बाह्यविपयावच्छिननासप्रदेरेन सन्निकरषः 
उपपद्यते । न च तस्य बहिनिगैमनं युक्तम् । मरणप्रसङ्गाद् । नहि शरी- 
रादिनिसिङसंघातनायके मनसि वहिरमिगते पुनरिदं शरीरं क्षणमपि 
जीवितुमति । मनोनि्ममनेनातमनिर्गमनघयप्यावयकलरार् । अतो 
द्धरतमगुणलरे युगषद् नानासतितुद्धुसततसक्तौ यत्समाधानणुतं 
तन्न समीचीनमिति भावः ॥ २६॥ 

अच्र शते 
“साध्यत्वाद्हेतुः" ॥ २७ ॥ 

अहितुः=“अन्तःशरीख्तिलात् इतमयमदेतुः, कतः ! सध्यलाद् 
साधनीयत्वादि्यथैः । 

सिद्धो हि हेतुमवति न साधनीयः । साघ्यसमत्वात् । साध्यतमश्च 

न जातु हेतुः सम्पद्यते, अपि च! हेववाभासत इदयुक्तं पुरस्त् । 

अन्तःशरीखृतिलमपि न ताबद्धापि सिद्धो विधते अपि च! 
साधनीयः] तसादहैतुरिति मावः ॥ २७ ॥ 

समाधत्त-- 

(स्मरतः कशरीरधारणोपपत्तेरतिषेधः ॥ २८ ॥ 

अपरतपेषः=अदेतुरिलुकतो दतुपिषेो नोपपचते, इतः १ सरः= 

अध्ययः भरतपलुः शरीरधारणोपपतते-शरीरथारेन मनसोऽन्तःरीरः 

वृत्तिलसिद्धरित्यथैः । 

न ताबदन्तःशरीलृततितं हेतुः साधनीयो विते । तख स््तिवे- 
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छायां इष्टेन शरीरथारणलक्षणलिगिन सिद्धलात् । नहि सरतोऽख 
दारीरं कचिदधृतं हरयते ] न च तद्धारणमन्तरेण धारकं प्रयतं सम्भ- 
वति । धारकप्रयलश्चाप्ममनःसनिकर्षलयायः शरीरान्तरवत॑माने मनसि 
सत्येवात्मना संयोगादुखन्तमरहेति वान्यथा ! न च यद्धियते ततोऽन्वत्रा- 
स्ममनःसंयोगादुसचयमानः प्रयत्सद्धारक उपपद्यते ! तदन्तसदुत्तौ च 
“अन्तःरारीरव्रससित्व मनसः सिद्धमेव न तावत् साध्यम् | 
किन्त १ यदा खख्वयं सुस्मूषैया मनः प्रणिद्धानः कश्चिदर्थं सरति 
तदाऽस शरीरधारणमुपलम्यते ! नच ॒तद्धारकमयन्नाहते कथ्चिद् यु- 
ज्यते । प्रयलश्चातमनःसन्निकषैजो धारकः प्ररकशचेति निर्विवादम् । 
चेदिदं मनो ज्ञानसंस्कारसंस्कतेन मिषयावच्छि्रात्मपरदेश्ेन सतनिकषर्थं 
शरीरतो बहिनिगीच्छेत् तदा धारकप्रयतानुत्तौ नूत सरतः शरीरमिदं 
निपतेत् | न निपतति भियमाणश्च इश्यते ! ततो भवति प्रतिपत्ति 
मनेः शरीरतो बहि्निगीच्छति किन्तन्तरेव वर्मन समै काय्यै कुरुत 
इत्यनुपप्स्तावत् “साध्यत्वादहेतु” इति प्रतिषेध इति भावः॥२८॥ 

पुनः चद्ते-- 
“न तदाद्युगतित्वान्मनसः ॥ २९ ॥ 

तदू--शरीरघारणं नन=मनसो बहिर्विमैमनेऽप्यनुपपन्नं न॒ भवति, 
छतः १ मनसः=मनःसंज्ञकखेन्दरियसयाञ्चगतिताद्=भाश्चगतिलाभ्युष- 
गमादित्यथैः । 
आगति हि मनोऽभ्युपगम्यते ! तत्तश्वास्य शरीरतो बहिर्विगंतख 

ज्ञानसमपेतेनात्मभदेशेन सत्निकषैः, प्रयागस्य चात्मना संयोगाद् धार- 
कप्रयलोत्पाद्ः, उद्या वा धारकं प्रयतं निर्ग॑त्तस तत्र ततन सन्निकर्ष 
विशेष इयेतदुभयं सूपपदयते ! नासि काचिदनुपपत्तिरिति भावः ॥ २९॥ 

समाधत्ते-- 

“न स्मरणकालानियमातः" ॥ ३० ॥ 
ननयदुक्तं तन्नः कुतः ? सरणकाछानियमात्~स्परतिकाङ्सय निव- 

मामावादित्यथैः । 
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दयति काठे स्दतिज्ञानेन भवितव्यमिति चेत् स्छतिकाठो नियम्येत 
तदा शीपरगतिकरलान्मनसो वदिरात्मपदेरेन सनिक्ैविरोपः शरीरमध्ये 
धार्कमयतोदादशचलयेतटुभयं सूपपचेत । न चासौ नियन्तुं शक्यते । 
कखचिद्थसय कषिप्रं कस्यचिच्च चिरेण स्रृतिदरीनात् । यदा च चिरेण 
स्छतिः तदा शीघ्रं प्रल्याग्यमावाद् धारकप्रयतानुतत्या न जातु शरीर- 
धारणं घटते | तसाद् युगपद् नानास्पृतिबुदधन्ुलत्ै यसावच्छरीरतो 
वदहिर्निगेत्तस्य मनसो ज्ञानसमवेतेनासम्रदेरोन सन्निकर्विरोपः परिकर्प्यते 
स न युक्त इति भावः ॥ ३० ॥ 

नन्वधुक्तमपि किन्रिद् नेमित्तिकल्वादभ्युपगन्तुं शक्यते ? तच्राई-- 
“आत्मपरेरणयदच्छाज्नताभिश् न संयोगविरोषः"॥६१॥ 
चस्तवर्थो निमित्तान्तरं व्यवच्छिनत्ति | मनस इति मण्डुकट्ुतिन्याये- 

नानुवसैते । न्ञानसमवेतेनासप्रदेरनेति प्रकृतम् । आतमप्ररणयदच्छाङ्ता- 
मिश्व=ात्मा प्रल्गाला, तख प्रेरणं नियोगः आत्मपरेरणम्, आक- 
सिकता यदृच्छा, ज्ञातृता ज्ञता, आतप्रेरणं च यदच्छा च ज्ञता 
च्, तास्तथा, ताभिस्तु संयोगविरोपः-मनसो ज्ञानससवेतेनामप्रदेदेन 
सन्निकपैविशेषो न~न सम्भवतीत्यथैः 1 

ज्ञानसमयेतेन तत्तदूविषयावच्छिननात्मप्रदेरोन सनिकर्षायै मनस 
शरीरतो वदिनिर्ममने खलु निमित्त्रयमेव करपयितव्यमू-आत्मपररणं 

` यच्छा ज्ञता च । तत्र न तावदा तन्निमित्तमुपपदते । अयुष्यार्थल 
सपरतिदेतुः संस्कारोऽखमिन्रातम्रदेडे समवैति तेन मनः संयुज्यतामित्या- 
त्मपरेरणवेखायामेवार्थ॑ख ज्ञातेन मनसो वहिर्निगंमनस्य वेयरधयात् | 
नापि दितीयम् । यदच्छप्वृत्तेः उत्राप्यनुपलम्मात् । नापि तृती. 
यम् । मनसोऽज्ञतरत्वात् । न चाज्ञातृ कचित् प्रवतितुमरेति । निर्निमित्तं 
तख बहिर्निर्गमनं तु कल्ययितुमक्यम् । अतिप्रसङ्गात् । नच बहिनिं- 
गैमनामावे तत्तद्विपयावच्छित्रा्मप्रदेरेन मनः सनिकटुं पारयति । 
व्यवदहितयोसदयोगात् । अतोऽनुपयतनसतस्मात्मभ्ररणादिमिनिमित्तरपि 

दरीरतोवहिस्तत्रतत्रातमप्रदेडे संयोगवितेषखाभ्युपगम इति मावः ॥ ३१॥ 
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नलु कथं तरिं व्यासक्तमनसः पादव्यथनेन शरीरेऽपि तत्संयोग- 

विरोषः ए तच्राद-- 
'व्यासक्तमनसः पादन्यथनेन संयोग- 
विरोषेण समानम्" ॥ ३२॥ 

सच्निकैविरेष इत्यनुवर्तते । व्यासक्तमनसः=कचिद् द्ये संम 
चेतसः पादव्यथनेननकण्टकादितः पादतङसख पीडनेन यसतदवच्छिन्ना- 
त्मना मनसः सन्निकपैविरेयः संयोगविरेषसतत्र संयोगविरेपेणनरीरतो 
| मनसः संयोगविरेषेण समानंनतुखयं दूषण- 
मित्यथेः | 

यथा दिं शरीराद् बहिसतत्तद्विषयावच्छिननात्मप्रदेदेन मनसः संयो. 
गविरोषो नोपपद्यते तथा शरीरस्य मध्येऽपि तत्तदवयवावच्छिन्नात्मना 
तस्य संयोगविरेषोनोपपद्यते । निमित्तानुपपततेरुमयत्राप्यविरोषात् । 
अतो मनोऽणुवादससद्धतया युगपननानास्पतिबुदधद्तपादसमाधिश्च सरवैधा 
परिहेय इति भावः ॥ । 

इदम बोध्यम्-यथा हि मनोऽणुवादो नाचार्य्यसम्मतस्तथा 
जीवात्मविभुवादोऽपि न तत्सम्मत इति वेदितव्यम् । मनोऽणुवादनिराक- 
रणेन तस्यापि निराङृतत्वात् । प्रमाणानुपखस्मसख चोभयत्रापि समान- 

त्वात् । नहि नाना समानजातीयाश्च विमवः कचिहुपलभ्यन्ते, येनान्य- 
चापि कल्प्येत । “धुष् दन "-सरखतीप्रशृतिमिः “अद्वैतसिद्धि” 
पभृतिमन्येषूपन्यसतानि विभुलानुमानानि तु ^तदभावादणु मनः" 

(वै० ७।१।२३) -इति सूते "वेरोषिकसन्रवैदिकटृत्तौ" 
समदृदुषाम । “हाङ्कराचास्पै--्मुचैरुमरेितोलकौस्यं “वेदान्त- 
सन्रवदिकलरत्तौ परीक्षयिष्यासः । अतो वेदिकर्मनोऽणुवादवलीवा- 
स्मविभुवादोऽपि परिहेयः । मनोमध्यमवादो जीवात्माणुवाद्श्च भ्रामाणि- 

कल्वादुपादेय इति ॥ ३२ ॥ । 
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नलु सिद्धान्ते कथं बुद्धरात्मयुणले प्रसक्तो युगपन्ानास्छतिवुद्धु- 
सादः समाधीयते ? तच्राह- 

शप्रणिधानलिङ्गादिज्ञानानामयुगपद्धावाद् 
युगपदस्मरणम्" ॥ ३३ ॥ 

प्रणिधानठिङ्गादिक्तानाना-दुस्पूषिताथमावनं दुस्मूषया चिततैकाग्य- 
मिति यावत् प्रणिधान, व्याप्ये लिङ्गम्, मदिना निबन्धाभ्यासलक्ष- 
णतादश्यादीनि गृह्यन्ते, ज्ञानखुोधकंः ज्ञायत ऽद्ुध्यते स्छतिजननाय 
कर्ष्यते संस्कारोऽनेनेति तद्युखत्तेः, मणिधानं च लिङ्गादीनि च, तानि, 
तानि चेमानि ज्ञानानि च) तेषां-वक्षयसाणानां प्रणिधाननिबन्धाभ्या- 
सलिङ्गलक्षणसाद्दयप्रशतीनां संखारोद्धोधहेतूनामदुगपद्वावात्=भयौग- 
पद्याद् युगपद्सरणं =युगपन्नानास्प्रतिदुद्धयो न भवन्तीलथैः | 

यथा ह्यासमनःसनिकषैः संस्कार स्मृतिबुद्धिकारणं तथा प्रणि- 
धानादीन्यपि संस्कारोद्धोधकत्वात् तत्कारणानि सवन्ति। तच्च चात्ममनः 
सन्निकर्ष संस्कारस्य च युगपद्धावभावेऽपि प्रणिधानादीनां तदभावान्न 
(युगपद. नाना स्एतिबुद्धयः सम्मवन्ति । नहि कारणेषवयुगपद्धवस्ु 

` तत्का्यौणि युगपदुद्भवितुमर्हन्ति । तसाद् बुद्धरात्मयुणवेऽपि व युगपद् 
नानस्मरतिवुद्ध्ुत्मदप्रसङ्ग इति मावः ॥ ३२ ॥ 

नु तदा हि बुद्धिरात्मयुण उपपद्येत चेदिच्छादयोऽपि त्ट्रुणाः 
सिष्येयुः, लोके तेषां सामानाधिकरप्यनोपठन्पेः १ तत्राह- 

भज्ञस्येच्छाद्वेषनिमित्तत्वादारस्मनिचत्थोः” ॥ ३४ ॥ 
इच्छाद्यो गुणा इति शेषः } ज्ञसनवोद्धरिच्छादयो गुणाः भवन्ति, 

कुतः? आरम्भनिकृत्योः-तत्वृत्तिनिवृ्योरिच्छद्धिषनिमित्तत्ात्-इच्छा- 
दवषपूर्वकलादिलयथैः । । 

यदा खल्वयम् “एतानि मम युलसाधनानि, दुःखसाधनानि चैतानि 
इति प्रतिपद्यते तदा सुखसाधनानि ताबदिच्छति दुःखसाधनानि 

२५ 
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च द्वेष्टि ! इच्छशच तान्यवाघं द्विष दातुं मनोवाशुकायेः प्रयतते । तत- 
श्वासवेष्साप्रयुक्तख युखसाधनेपु परवृत्तिजिहासापरयुक्तख च दःखपध- 

नषु निगृत्तिरुतयते । सेयञुदद्यमाना हिताहितपराप्तिपरिदारानुकूल्षत्र 

ततिनिषर्तिरक्षणा क्रिया यथा सात्मनि ज्ञातुरिच्छद्वपपर्विका दए 

तथा प्राप्यनुमीयते ¦ तादृद्यालस्याः सवत्र तसूर्वकत्वावदरयम्भावात् । 

नेषाऽज्ञातेष्वयज्ञातिषु वा सुखदुःखसाधनेषु कथश्चिदुत्ुमहति ! ग च 

यो यन्न प्रतिपद्यते स तदिच्छति च दवेष्टि चेति युज्यते । तथा च यख 

ज्ञानं तरवेच्छद्रेषौ तसैव प्रयत्गलसैव प्रवृततिनिदृत्तिलक्षणा क्रियेति 
वक्तव्यम् । ज्ञानं चात्मनो गुण इदयुक्तम् । अतद्त्समानाधिकरणाः 

इच्छादयोऽपि तसैव गुणा नान्यख शरीरादेरिति भावः ॥ ३४ ॥ 
अन्न शङ्ते- 

तद्धिङ्कत्वादिच्छद्धेषयोः पार्थिषायेष्वप्रतिषेधः” ॥ ३५॥ 
पार्थिवायेषुपारथिवं शरीरं “पार्थिवं शारीरं तदिरेषशणो- 

पलव्येः?” (न्या० २।१।२७ ) इचयुक्तत्वाद्, तदा्ेषु शरीरेन्दियेष्ि- 
च्छाद्वेषयोः=हच्छाया द्वेषस्य चाप्रतिपेथः=मतिषेषो नोपपद्यते, कुतः १ 

तलिङ्गलात्=तदाऽऽरम्भनिद््ती पराख्शति, दृत्तिरारम्भः- अृदष्दः , 
त्िलिङ्गकलादिल्यथेः । 

आरम्मनिदृतििज्ञकौ तावदिच्छद्धेषो, यच्रारम्मनिवृत्ती सः, तच 

ताभ्यामप्यवदयं भवितव्यम् । नहिं यत्र धूमस्तत्र वहिन मवतीति सस्म- 
वति । ते चारम्भमिब्ती शरीरादिषु प्रलक्षे । तसादिच्छाद्वेषावपि तेषामेव 

गुणौ भवतो नात्मनः । श्चानस्यापि शरीरादिगुणल्ाभ्युपगमान्न तयोस्त- 
त्सामानाधिकरण्यस्याप्यनुपपत्तिरिति मावः ॥ ३५ ॥ 

समाप्त 
भपरश्वादिष्वारम्मनिदृत्तिददौनात् ॥ ३६ ॥. ---- . 

इच्छद्वषयोरतिपे इत्यनुवर्तते । भतिषन्धिसमाधाननल्दपेल्यमः ।, 

पर्ादिषुन=परधधप्रशतिषु छिदादिकिरणविरेषष्यप्यारम्भनिदृपतिद्रीनाद्= 

भदृतिमिवृत्योरुपलम्भादिच्छद्वषयोः प्रतिषेधो न स्यादि्यथैः । 
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यच्रारम्मनिवती तत्र चेदिच्छदवेवो तदा तौ प्रशपरश्तिषु कर- 
णविरेषेष्वपि स्याताम् । शरीरादिवत् तत्राप्यारम्मनिवृत््योदैनात् । 
तेऽपि खड़ कचिद् छिदादिक्रियामारभमाणाः कविच्च ततो निवतैमाना 
द्यन्ते । तच्च चेदन्यनिमित्तके ते तदा शरीरादिष्वप्यन्यनिमित्तके नादु- 
वचे । तथाच परश्वादीनां करणविरोषाणामारम्भनिवृत्योः सत्वेऽपि 
यथेच्छद्वेपौ न गुणौ तथा शरीरादीनामप्यारम्भनिदृत्योः सद्धाबेऽपि न 
तो गुणौ मवत इति भावः ॥ ३६ ॥ 

नन्वारम्भनिवृत्त्योरन्यनिमिकल्वसाभ्ये शरीरादीनि परश्चादीनि च समा- 
` नानि प्रसज्येरन्, अस्ति च तेषामसमानलं प्रक्ष १ तत्राह-- 

नियमानियमौ, तु तदिरोषकौः ॥ ३७ ॥ 
“तु शब्देन समानल्ं भ्रतिषेषति । नियमानियमो=ारम्मनिदृ्ति- 

जन्यतानियमानियमौ तद्विरोषकौ तेषां शरीरादीनां परश्वादीनां च विरो- 
षी भेदकौ भवत इत्यर्थः | 

शरीरादिषु हि साक्षादात्मनाऽपिष्ठेयलादिच्छाद्वेषाभ्यां नियमेनारम्भ- 
निवृत्ती जन्येत, परशवादिषु च तदभावान्न नियमेनेत्यसि परश्चादिभ्यः 

शरीरादिष्च विशेषः । अतोऽन्यनिमित्तकत्वसास्येऽप्यारम्मनिवृतत्योनै तानि 
समानानि प्रसज्यन्त इति मावः ॥ ३७ ॥ 

नु मा सैदां तदि शरीरादीनामिनच्छद्वेषो यणो, मनसः सत्यतः १ 

तच्राह-- 

"यथोक्तदेतुत्वात् पारतन्यादक्रुताभ्यागमाच 
न मनसः ॥ ३८ ॥ 

इच्छद्विषाविति विपरिणम्याुवतैते । मनसः=मनःसंतकस्यान्तरि- 
न्द्रियखेच्छद्धेपौ गुणौ न॒ मवतः, मनो नेच्छद्षयुणवदिति यावत्, 

तः १ यथोक्तहेतुलाद्~यथोक्तदेतुकल्वात् कसारम्मनिवृत्योरिच्छा- 

दवषपूर्वकल्वादिति यावत्» पारतच्यात्=वर्यत्वाच् करणल्वादिति यावत्; 
अङ्ताभ्यागमाचनअङ्ृतख कर्मणो मोगोऽभ्यागमः, तत्मसङ्गा्रेत्य्थः । 
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चेदिच्छद्धिषौ मनसो गुणो सातां तदा ज्ञानसपि तस्य गुणः खात् । 
यस्य ज्ञानं तस्येच्छद्ेषौ, यस्येच्छद्धेषौ तसारम्भनिवृत्तिकर्मति निय- 
मात् । नच ज्ञानं तस्य गुण इद्युक्तं पुरस्तात् । अतस्तत्समानाधिकरणा- 
विच्छद्विषावपि न तद्भुणौ । प्रतच्रं च मनः करणत्वाद् वाखयादिवत् । 
यच्च परतनं न तस्येच्छदधेवौ गुणौ युज्येते । परतन्रसख सर्वदा परप्रय- 
तेन प्रवसैमानल्वात् । इच्छद्रेषप्रयल्लानां च सामानाधिकरण्यनियमात् | 
नच मनसो क्ञानामावेनेच्छाद्वेषनिमित्तकस्यारम्भनिवृत्तिकर्मणो भोगः 
उपपद्यते । सुखदुःखानुमवसयैव भोगत्वाभ्युपगमात् । यख च भोगो 
ज्ञस्यात्मनसस्ेच्छाद्वेषयोरमावेन तन्निमित्तकं कर्म न युज्यते } तथा च 
यस्य कर्म न तख भोगः, यख च भोगो न तस्य कर्मेति स्पष्टोऽकृता- 
भ्यागमप्रसङ्गः ! स चानिष्टः । शाख्रोपदेशातिक्रमणात् । चाचरं हि 
यः कर्मणः कतौ स एव तत्फलस्य भोक्तेति त तत्रोपदिशति । कथ- 
मन्यथा “उपासीत, ध्यायीत, यजेताकभेत” इत्यात्मनेपदयुपाददीत । 
नह्यन्यकृतस्य कर्मगोऽन्यख भोगे तत् कथञ्चिदुपपद्यते । तख कनैभि- 
भाय क्रियाफर एव सरणात् । अत एव चाहुस्तत्रमवन्तो द्चौनकृतः 
“शाल्ञफलं प्रयोक्तरि तद्छक्षणत्वात् तस्मात् खयं प्रयोगे 
स्यात् ( मी° २।७।१८ ) “कतौ शाखाथेवत्त्वात् (वे° 
२।६३।३३ ) “आत्मान्तरणणानामात्मान्तरेऽकारणल्वात् 
(वैऽ ६। १।८५ ) इति ¡ नचालिकानां शालोपदेशमतिकम्यानिश- 
युपगमः दोभते । तस्माद् यख जञस्यात्मनो भोगसतयेवेच्दधषो गुणो 
न् मनस इति भावः ॥ २८ ॥ 

उपसंहरति- 
“परिशेषाद् थथोक्तहेतुपपत्ते्ः” ।। ६९ ॥ 

आत्मयुणो बुद्धिरिति प्रकृतम् । परिरेषात्-परसक्तप्रतिषेधेऽन्यता- 
भसङ्गाच्छिष्यमाणे सम्प्रत्ययः परिरेषस्तसात्, यथोक्तेतृपपतेश्च-~यथो- 
क्तानां ''ददीनस्पशैनाभ्यामेका्गरहणात््, इत्यादीनां हेतूनामातमन्येबो- 
पपन्नत्वाच बुद्धिरात्मगुण इत्यथैः । 
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शरीरेनद्रियमर्नौसि खट प्रतिपिद्धानि न तदरुणो बुद्धिमवितुमरदति । 
द्रव्यान्तरं च न किच्चित् प्रसज्यते यस गुणः केर्प्येत । रिष्यते च 
केवलमात्मा ¡ तसाद् विज्ञायते नूनं तसैव गुणो बुद्धिरिति । “द्दी- 
नस्परोनाभ्यामेकाथग्रहणात्" ( न्या० ३। १।१) इ्यादवो 
ये तावदात्मप्रतिपत्तिदेतवः पूर्वमुपन्यस्ताः, तेऽप्यात्मन्येवोपपदन्ते, न 
शरीरेन्द्ियमनस्यु । ततोऽपि मवति प्रतिपत्तिरात्मन एव गुणो वुद्धि- 
रिति भावः ॥ ३९ ॥ 

नु मवतु बुद्धिरातनो गुणः, स्मृतिः कख गुणोऽलि १ तच्ाह- 

स्मरणं त्रात्मनोज्ञखाभाव्यात्” ॥ ४० ॥ 
अप्यथस्तुः । सरणं तु~स्पतिरप्यालनः=परत्यगात्मनो गुणो वेदि- 

तव्यः, कुतः १ क्ञखाभाव्यात्=्ञस्य सभावः खीयो धमो ज्ञखमभावः 
ज्ञानं, तस्य मावो ज्ञखामाव्यं ज्ञानत्वं, तसात् ज्ञानतवादियथैः । 

आत्मन एव खट त्रिकाठविषयन्यापिनी ज्ञानराक्तिः “अज्ञासीत्, 
जानाति, ज्ञास्यति चेति प्रत्ययादवगम्यते, नान्यस्य कस्यचित् । स्छृति- 
रपि भूतविपया ज्ञानरक्तिरेव न नातु ततो तिरिष्यते । तस्मात् 

साऽपि तसैव गुणो वेदितव्या न रशरीरिन्द्ियमनसाम् । किसुक्तं १ 
यत्तावज्श्ानं तदात्मनो गुण इति नियमः । स्छतिरपि क्ञानम् । तस्मात् 
साऽपि तसैव शुणोऽध्यवसातव्या नान्यस कखचिदिति मावः ॥ ४० ॥ 

नन्वात्ममनःसंयोगाव् संस्काराच्च व्यतिरिक्तानि कानि तानि निमि- 

त्तानि सन्ति येषामयौगपद्याद् युगपदसरणमिदयक्तं॑पुरसात् ? त- 

च्राद~- 

“प्रणिधान-निवन्धाभ्यास-खिङ्ग-लक्षण-सादर्य-प- 

रिग्रहाश्रथाभित-सम्बन्धानन्तय्यै-वियोगैककाय्यै-षिरो 
धातिराय-परासि-उ्यवधान-सुख-दुःखेच्छा-देष-भया- 

्िल्व-क्रिया-राग-घमीधमेनिमित्तेभ्यः” ॥ ४१॥ 
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सरणमितयनुवतते । दन्द्रान्ते शरूयमाणल्वाजनिमित्तपद॑प्रलयेकपभिस- 
म्बध्यते । प्रणिधानं च निनन्धश्वाभ्यासश्च लिङ्गं च रक्षणे च सादृश्यं 
च परिग्रहश्चाश्रयश्चाधितं च सम्बन्पश्चानन्तय्य च वियोगश्चैककाय्यै च 
विरोधश्चातिकशयश्च प्रापिश्च व्यवधानं च सुखं च दुःखं चेच्छा च द्वेषश्च 
सयं चाधि च क्रिया च रागश्च धर्म्याधर्मश्च, ते चेमानि निमित्तानि 
च, तेभ्यः सरणं स््तिवुद्धिरूययतत इत्यथैः । 

सुस्मूर्षिता्थैभावनं सुस्ूर्षया चित्तेकाम्यमिति यावत् ̂प्रणिधानं" । 
यदाऽयं चित्तेकाग्यं सम्पादयति, किसुत्त £ सुस्मूर्वितम्ै सावयति 
तदा नूलमेनं स्पतिवुद्धिरुपतिष्ठते ! अतः संस्कारोदोधकत्वाद् सवघेतत् 

तन्निमित्तम् । अ्थानमेकग्रन्थोपयमो भिबन्धः? । उपनिबन्धन- 
युषयमः । यथा वैशेषिके द्रवयुणकर्मप्रथृतीनाम् ! अत्र च प्रमाणप्रमेया- 

दीनाम् । सोऽयं संस्कारोद्धोधकत्वादानुपूर्ैणे्तरथा वा॒तत्तदथानां 

स्छृतिदेतुः । द्रव्ये स्पते गुणो वा कर्म वा प्रमाणे स्ते प्रमेयं वा निग्रह 
खानं वाऽद्य सर््येते । समाने विषये स्ञानानामभ्यावृत्तिः “अ- 
भ्यास । तेनात्र ज्ञानजनितसंस्काराणां दा्वयुपङक्षयति । ततश्वो- 
इध संस्कारे द्रागिव तत्तजज्ञानविषये स्तिरुपनायते । व्याप्यं “लि. 
दम्” । तच्च संयोग्यादिमेदाद् बहुविधं छिङ्िनः स्छतिकारणं यथा 
धूमो वहेः, रूपादिकं स्पद्यौदेः । साङ्केतिकं विहं “लक्षणं” यथा 
न्रह्मदण्डं वैदिकोपदेशकानां, खस्िकादिकं चाय्य्लेच्छनाम् । .बहयद्ण्डं 
इष्टा खल वैदिकोपदेशकः र्यते । प्श्वयवखं खस्तिकादिकं च दृष्ट 
येषामिदं विहं ते सर्थ्यन्ते स्छेच्छानामयम्, आय्याणासयमिति । गुणा- 

वयवकर्मसामान्यं, तद्धिते सति तद्ृतमूयोधर्मवतत्वमिति यावत् “सा. 

दयम्?" । तदेतद् ययोः प्रस्पर॑विद्ते, तयोरेकतरं द्ाऽन्यतरं 
सरतीति संस्कारोदटोधकल्वात् सादय स्छतिनिमित्तम् । खलीकारः “प्- 
रिह; । येन परिगृह्यते यो वा परिगृह्यते, तयोरेकं दृष्ाऽपरः सय्येत 
यथा खं दष्ट खामी, खामिनं वाद्य खः। अपिष्ठानम् “आख्यः । 
स च इष्टिपथं प्राप्तः संस्कारमुद्टोधयन् मवत्यथिषठेयस्छृतिनिमित्तं यथा 



आदिकम्] तृतीयोऽध्यायः २३१ 

मरजाधिपः प्रजायाः । अधिषठेयम् “आधितम्? । तचराधिष्ठानस्पृतिनि- 
मित्तं यथा प्रजा प्रजाधिपख । संयोगादिः “सम्बन्धः? यथा पर्वता- 
दिना बह्यादेः । मवति हि वहयादिदर्शनेन पर्वतादिसरणम् ! अव्य- 

वधानं नियतक्रम इति यावद् “आनन्तय्यमू यथा ब्रा महतत 
पवोधानन्तरमुस्थानं, ततो मूत्र, ततः शोच, ततो युखप्र्षाठनं, ततो ` 
दन्तधावने, ततोऽभ्यज्ञनं, ततः सानमिति । तत्र पूर्वसिन् सम्पन्नेऽपर्- 
मानन्तय्यौत् स्यते । तेनेदं भवति तत्त्सपतिनिमित्तम् । विरहो “वि~ 
योगः तेन योकमयुपलक्षयति । सोऽयं शोकविपयख सारकः । समानं 
कार्यम् “एक काव्यम्" यथा सप्तदशावराणादृद्धिकामानामेकं कारय 
सघ, यथा वा ब्रह्मदण्डानां मारते मारतादन्यत्र वा सरवन वैदिकधमेीप- 
देशः समानं कार्य्यम् ] तत्रैकसिन् ट्टे मवत्यपरसिनू स्फृतिरिति तदपि 
तजनिमित्तम् । असामानाधिकरण्यं “विरोधः” यथा परस्वे पाश्ा- 
त्यानां, यत्रदयुक्त-- 

विरोधं कवते तावत्पााच्या; विविधच्छटाः। 
यावत्पौरस्त्यशादूर्लः नोत्तिष्ठन्ते मदावलाः ॥ १॥ 

उभयेषां हि तेषामन्यतमस्य ददौनादन्यतमः स्येते । आधिक्यम् 

“अतिरायः” | स च येनोलयादितस्तस्य स्सतेदतुः, यथोपनीय विद्या- 
विनयादिलक्षणसातिश्रयस्योतमादकं खल्वाचाय्यं गुरुकुख््रह्यचारी सरति। 

कामः श्राति; | सा च यतो जाता तख स्टरतौ निमित्त, थथा 
मराथैको यतोऽनेन मिषटमं प्रातं प्राप्तव्यं वा, तमभीक्ष्ं सरति । व्यव- 

धायकं “व्यवधान यथा कोपादिकं खन्नादेः । तेन हि दृषटिषथ- 
मारोहता खङ्गादि स्यते । अयुकूख्वेदनीयं “सुखं परतिक्ररवेद्- 
नीयं “हःखमू्? 1 ताभ्यां तद्धेतुः सर््यते | इदं मे भूयादित्यभिकापः 

“इच्छा” । इदं मेऽनिष्टसायनमितिज्ञानजन्यो रागम्रतिबन्धयुणो 

"द्विष । ताभ्यां यमिच्छति यं च द्रष्ट तस्य॒ सरति । भीतिः “भ- 

( १ 9 जापातिकाः, 
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यम्? । यतो बिमेति तख स्पतेनिमित्तम् । याचनम् “अर्भिललम्ः। 
येनार्थी तत् सरति, यथा भोजनेनार्थी भोजनम्, अच्छादनेनाथीं चा. 
च्छादनम् । काय्यै “क्रिया” । तया कतौ सर्य्यते यथा रयेन 
रथकारः । सेहो “रागः । यज रज्यति त्तख स्तौ निमित्तं यथा 
ज्जियां रक्तः कषयं पुनः पुनः सरति । विदितक्रियाजन्यो गुणो “धमै । 
स॒च पूैनात्यादिस्यृतिनिमित्तम् । बेदाभ्यासजनितेन हि तेन पूविका 
जातिः स्यैते । निपिद्धकियानन्यो गुणो “अधमैः” | स च प्रागनु- 
भूतदुःखसाधनसरणे निमित्तम् । अनेन हि प्रागनुभूतानां दुःखानां 
साधनानि स्यन्ते, अतएव मिरपि जातमाघ्रो मारकं वसतु पर्यन्, 
बिमेति । नचैतानि निमित्तानि युगपद् मबन्ति । न चायुगपदृमवतु 
तेषु नैमित्तिकानि स्तिक्ञानानि युगपद् भवितुरन्ति । निमित्तायोगपये 
नेमिर्िकयौगपयासम्भवात् । अत एवोक्तं निमित्तायौगपदयात् युगपद 
सरणमिति मावः ॥ । 

इदमत्र बोध्यम्--य्यपि संस्कारोद्धोधकलाद् निदोन्मादप्रमु- 
तीनि निमित्तान्तराप्यपि लोकसिद्धानि वर्तन्ते तथापि ज्ञातेषु प्रणिधा- 
नादिष्नवरिष्टानि खयमेव ज्ञास्यन्ति तफैरपिकाः शिष्या इति न तान्यु- 
पन्याखत् । एतेष्वपि कानि चिज्ज्ञातानि कानि चिच्च सर्परसन्ति निमि- 
त्तानि नाविरोषेण सवीणीति खेनोह्यमिति ॥ ४१ ॥ 

-नजु येयं बुद्धिरात्मगुणः परीक्षिता, सा करिसवस्थायिनी व्योमवत्, 
आहोखिदनवसखायिनी कर्मवदिति जिज्ञासायामाह- । 

“कमौनवस्थाधिग्रहणात्" ॥ ४२ ॥ 
कर्मणोऽनवखायिनो ग्रहणाद् 'उपकम्माद्वगम्यते नूत कर्मबदनवबखा- 

यिनी बुद्धिरित्यथैः। ` अन | 
यथा हि क्म जातिमद्सदादिपरत्यक्षं निरवयवं च मवद् द्रव्यमाश्र 

यति त्था बुद्धिरपि जातिमत्यसदादिप्रतयक्षा निरवयवा च सती द्रय- 
माश्रयति । कर्म च तथाभूतमनवखायि गृह्यते । . तस्माद् भवति 
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प्रतिपततरमूलमेषाऽपि कर्मबदनवखायिनी । कर्मवदिलुपलक्षणं शब्दवत् 
सखबदित्यपि द्रव्यम् । किसुक्त १ यत् खटठ॒जातिमदसदापिप्रयक्ष 
च वद् निलयं दरव्यं समवैति तदनवखायि गृह्यते यथा शब्दः । 
उुद्धिरपि जातिमत्यसदािप्रयक्षा च सती निच द्रव्यं समैति ! तसा- 
देपाऽपि शब्द्वदनवायिनी । यत्तावद् गुणत्वे सल्यवाह्यकरणप्रयक्ष, 
तदनवखायि गृहते थथा युखम् । बुद्धिरपि गुणत सप्यवाह्यकरण- 
प्रसयक्ना । तसादियमपि सुखवदनवस्ायिनीति भावः ॥ 

यद्वा यथा कर्मानवखायि तथा बुद्धिरप्यनवखायिनी) कुतः ? भह 
णातू<तथोपम्भादि्यथैः । 

यथा हि कमीनवखायि गृह्यते तथा बुद्धिरप्यनवसखायिनी गृह्यते । 
को नु नाम पूर्वाः बुद्धेरत्तरसाद् दु्यन्तराद् विनाशं न गृहाति । 
नदि सन्निकर्पोतयन्ना घबुद्धिः परबुद्धिवेखायामवतिष्ठते। यदा नाधः 
तिष्ठते तदाऽनवस्ायिनी सा निथेतव्या । अवखायिलेऽनवखानासम्भ- 
वात् । मनवखायिल च क्षणिकत्वम् । तच्वेह॒तृतीयक्षणवृतिध्वंसप्रतियो- 
गरिलमिति भावः ॥ ४२॥ 

अन्न शङ्ते-- 

५अन्यक्त्रहणमनवस्यायित्वाद् विदयुत्सम्पाते 
रूपान्यक्तग्रणवत्'' ॥ ४३ ॥ 

विद्ुत्सम्पते=विदयत् तडित्, तखाः सम्पातः पतर्न, तसिन् सति 
रूपाव्यक्तग्रहणवत्=पकारश्य॑धघटादिविपयनातमत्र ङ्प, सुप्यते निर 
प्यत इति तद्युते, तसाव्यक्तग्रहणं -योग्यारोषविरोषगुणवििषटभरहणं 

व्यक्त्रहर्ण, तद्धितं सामान्यधर्मविचिष्टमहए्मिति यावद् यथा भवति 

तथाऽवयक्तग्रहण=वुच्याऽपि बोद्धव्य घटादिविषयजातस्याव्यक्तग्रहणं 

- स्यात्, कुतः? अनवखायितवात्=िदुलकाशवदचिरखायित्वादि्ैः । 

यथा हि विद्ु्सम्पाते जायमानेन वैबुत्रकारेन धटादिविषयजातं 
वयक्तं न गृह्यते तथां बुख्याऽपि न गृयेत । तसाः भप वैद्युतमकारावद्- 

० 
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नवखायिलात् । गृह्यते च तया व्यक्तं विषयजातम् । अतो विज्ञायते 
नानवखायिनी बुद्धिरिति भावः ॥ ४३ ॥ 

समाधत्ते- 

“ेतुपादानात् प्रतिषेडग्याभ्यनुन्ञा” ॥ ४४ ॥ 
हेतूपादानात्-अनवसखायितखहेतुग्रहणात् प्रतिपद्यते `प्रतिषेद्धवयाभ्य- 

नु्ञानवुदधौ पतिषेद्व्यस्यानवखायिलस्य तेऽभ्यनुज्ञाऽनुमतिवियत इय्ः। 

। यत् खल्वभ्यनुन्ञायते तदेव खाथसिद्या उपादीयते नान्यदिति नि- 
यमः । भवता च शबुच्या व्यक्तं न गृह्ेतानवखायिलाद् वैदुतप्रकास- 
वत्" इति प्रयञ्ञानेन “अनवखायिलं ” हेतुरुपादीयते । न च तदुपा- 
दान्ते त्दभ्यनुज्ञानादुपपद्यते । तच नासिद्धे तसिन्। अतो भवति 
परतिपत्तिरनवसथायिनी तावद बुद्धिनौवखायिनीति भावः ॥ ४ ॥ 

नन्वसाभिर्भवहुच्या देतुरुपादीयते नातबुद्या १ तनाद-- 
श्रदीपाचिः सन्तत्यभिव्यक्त्रहणवत् तद्भदणम्” ॥४५॥ 

प्रदीपार्चिः सन्तत्यभिव्यक्तग्रहणवत्यथा प्रदीपाषिः सन्तत्या-सन्त- 
त्या वतैसनिनानवखायिना प्रदीपािेति यावद् विषयस्यामिव्यक्तमहणं 
भवति तथाऽनवखायपिन्या बु्याऽपि तद्धहणं-विषयस्यामियक्त्रहणं 
परतिपत्तव्यमित्यथैः | 

यसताषद्नवखायी प्रकाशः, तेन विषयस्य व्यक्त्रहणं न वतीति 
नायं नियमः । अनवसायिनाऽपि प्रदीपाचिषा व्यक्तगरहणद्शेनात् । 
नहि प्रदीपाचिस्त्वयाऽनवखायि नामिमन्यते । न च तेन दंवा 
व्य्तम्रहणे कथञ्चिद् निहोतुं॑दाक्यते । तथा चानवखायिनाऽपि 
प्रदीपाचिषा यथा विष्यस्यामिव्यक्तयहणं सम्भवति तथाऽनवसखा- 
यिन्या बुच्याऽपि तस्यामिव्यक्तमरहणे सम्भवति नासि कश्िदोषः । 
तस्माद्नवखाविनी बुद्धिरिति भावः ॥ ४५ ॥ 

नजु भवतु बद्धिरनवखायिनी तथापि सा शरीरगुण एव सेत्छति 
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नात्मगुण इयाशङ्धं सामान्यतो निरस्तामपि पुनर्विदरोपतो निरसितुमुप- 
क्रममाणः पूवन्तावत् संशयञुपन्यखति-- 

“द्रव्ये खगुण-परयणोपल्ग्धेः संरायः ॥ ४६ ॥ 
द्रये=-भवादौ खगुणपरयुणोपर्व्पेः-खयुणख रूपादेः पर्युणख चौ- 

प्यदेर्पलम्भात् संशायः=किं शरीरे “गौरोऽहं जानामि? इत्युपल- 
भ्यमाना बुद्धिः खगुण आहोलित् परगुण इति संशय इयर्थः | 

द्रग्ये खट सगुणख परगुणख चोपरव्धि्डयते, यथा जलदौ 
खगुणस्य रूपादेः परयुणख् चेष्ण्यादेः । शरीरमपि द्रव्यम् । अतसत- 
्रोपरभ्यमानया “गौरोऽहं जानामि इति बुद्या खगुणेन एरगुणेन वाऽ. 
वद्यं भवित्तव्यम् । तचान्यतरनिधौरणेऽलि किञ्चित् प्रमाणम् । अतः 
संशयः किमयं खगुण आहोलित् प्रगुण इति मावः ॥ 

तत्र खगुण इति पूर्वः पक्षः । प्रगुणः न सगुण इति यावदिति 
सिद्धान्तः । शरीरं खम् । आत्मा पर इति विवेकः ॥ ४६ ॥ 

अथ सिद्धान्तमाह-- 
ध्यावद्र्यभावित्वाद् रूपादीनाम्" ॥ ४७ ॥ 

ङ्पादीनांरखगुणानां ङपादीनां यावद्रन्यभाविललात्=यावत्खाश्रयदग्यं 

भवितुं व्तितुं शीठं येषां ते यावदरव्यभाविनस्तेयां भावस्तत्वं, तसात् 
यावत्सवाश्रयद्रव्यवर्तिलादवगम्यते न शरीरगुणो बुद्धिरिव्यर्थः ] 

ये खट द्रव्याणां खगुणास्ते यावद्रव्यमाविनो दृष्टाः, यथा जलादीनां 
रूपादयः । ुद्धिरपि चेत् शरीरख खगुणः खाद् तदा यवच्छरीरमा- 
विनी स्यात् ! नचेयं तथोपलभ्यते । तस्माद् मवति प्रतिपत्तिने शरी- 
रख खगुणो बुद्धिरिति भावः ॥ 

तश्च बुद्धिनं खगुणः, अयावच्छरीरभावितवात्ः व्यतिरेके सूपादिषत् । 
सरीरनाशजन्यनादप्रतियोगितवं यावच्छरीरमाविवं, तच्ाशाजन्यनारप्रति- 

योगिलमयावच्छरीरमावितम् । एवं दरव्यनादाजन्यनाशप्रतियोगिलं याव 
द्रव्यमावित्वं, तन्नाशाजन्यनाशप्रतियोगित्वं चायावद्रव्यभावित्रमिति वि“ 
वेकः ॥ ४७ ॥ , 
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अच श्डते-- 
भन् पाकजगुणान्तरोत्पन्तेः" ॥ ४८ ॥ 

रूपादीनां यावदरव्यमाविखमिति बिपरिणम्यानुवर्तते । नजल्पादीनां 
यगद्भव्यभाविदं न, कुतः ? पाकजगुणान्तरोवत्तेः=ततोऽनयेां पाकन- 
गुणानामुदत्तरिलथैः । 

चेद् रूपादयो गुणाः याबद्रनयभाविनो भवेयुः, तदा पाकेन ततोऽ- 
न्ेषां पाकजगुणानामुस्ति्न स्मात् । मवति चोतत्तिः । अतोऽवगम्यते 
न यवद्रव्यमाविनो रूपादयो गुणाः । किसुक्त ? रूपादिपराठृत्तिफटको 
विजातीयतेनःसंयोगः खल “पाकः इति व्यपदिश्यते । तेन ये 

रूपादयो गुणाः परार्वन्ते ते “पाकजा” इत्याख्यायन्ते प्राकेन 
जाताः पराृ्ाः पाकजना इति तद्युसततः । ते च पूर्वगुगेम्योऽधीन्तर- 
भूता अभ्युपगन्तुं शक्यन्ते नानथौन्तरभूताः । पराकरनेय्यप्सङ्गात् । न 
च तेषाम्थान्तरभूततरे रूपादीनां यावद्रन्यमावित्वमुपप्ते । पूर्वगुण- 
नारामवेऽथौन्तरभूतगुणोयत्यसम्भवात् । नहि श्यामादिषु स्यु 
रक्तादयः प्रकेनोतपतुमहन्ति । मवति च तेषायरसत्तिः । तस्मात् 
परतिषच्ते नास्ति ख्पादीनां यावदूद्रवयभावितरम् । तथा चायाबद्- 
द्रव्यमाविनो रूपादयो यथा शरीरगुणाः तथाऽयावद्व्यमाविनी बुद्धि- 
रपि भवति तद्रुण इति मावः ॥ ४८॥ ` 

समाधत्ते- 
“प्रतिदन्डिसिद्धेः पाकजानामपरतिषेधः? ॥ ४९ ॥ 

रूपादीनामिलनुवतेते । अप्रतिषेधः=रूपादीनां यावदूदर्यमावितप्रति- 
वणो नोपपद्यते, कुतः १ पाकजानां=पाकजगुणानां तिद्रन्धिरिद्धे= 
तत्परतिद्रन्दितयोतपत्तरिदर्थः । 

ये ख़ पाकेन पाकजाः गुणा उस्पचन्ते, ते पूर्वगुणपरतिद्वन्धितयोत- 
घन्ते यथा खूपस् ्रतिद्न्दरितया रूपं, रसस्य रसो, गन्धख गन्धः, स~ 
दस्य च स्प इति ] त चैवमुखयमानेषु तेषु रूपादीनां यावदुदरवयमाविल- 
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प्रतिषेधः उपपद्यते । तेषां यावत्साश्रय्र्यमनुवृ्तव्याहतत्ात् । नदि 
खाश्रयद्रगयेष्वनुबतेमानेषु रूपादयो नानुवतेन्ते । न च पाकेन पराव्तमानं 
खूप रपं रसो रसो गन्धो गन्धः स्पर्शो वा स्प्यो न मवति । न चालन्यो- 
परमासवे कश्चिदपि गुणोऽयावदूदरव्यमावी सेद्धम्ति । न च. वु्यादि- 
वेद् रुपादीनामत्यन्तोपरमः कदाचिदुपलभ्यते । न चोपठम्माभवे कल्यना 
युक्ता । तस्मादवगम्यत न तावदूपाद्योऽयावद्द्रन्यमाविनोगुणाः किन्तु 
यत्रदद्रव्यमाविनः । तथा च बुद्धिरपि चेहरूपादिवत् शरीरगुणः खात् 
यावच्छरीरमाविनी खात्। अयावच्छरीरभाविनी च बुद्धिः । अतो न 
दरीरयुण इति मावः ॥ ४९ ॥ 

अभ्रैव हेत्वन्तरमाह-- 
“हरीरव्यापित्वात्" ॥ ५० ॥ 

हपादीनामितयनुवततते । शरीरव्यापिचात्-रूपादीनां यावच्छरीरव्या- 
पित्नाद्वगम्यते न शरीरगुणो बुद्धिरि्य्थः । 

स्पादयः खलु रारीरगुणाः यावच्छरीरव्यापिनो दृष्टाः । बुद्धिरपि 
चेच्छरीरगुणः स्याद् तद्ा रूपादिवद् यावच्छरीरव्यापिनी खात् । अलि 
च श्ररीरदेशहदयमात्रव्यापिनी ! प्रत्यगात्मनोऽणुलेन तत्रैव ॒तदुसपत्ते- 
रभ्युप्गमात् । अतो न शरीरयुणो बुद्धिरिति भावः ॥ ५० ॥ 

चाहते-- 
“न केदानखादिष्वचुपलग्धेः” ॥ ५१ ॥ 

पादीनां शरीरव्यापितमिति च विपरिणम्यानुवर्त॑ते । न~रूपादीनां 
शरीरव्यापितरं न, कुतः ? केरनखादिषु-रीरसम्बन्धिकेरानखप्रतिष्व- 

सुपरव्धे= तदुपलम्मामावादित्यथैः । 
रूपाद्यश्चद् यावच्छरीरव्यापिनो भवेयुसदा केरानखादीनपि व्यधुः । 

न च तेषां तत्न व्याप्तिर्पकभ्यते । नहि यादय रूपं यादो रसो यादयो 
गन्धो यादयः खः शरीरसम्बन्धिहस्तपादादिपूपलम्यते ताद्य रूपं 

तादयो रसः तादशो गन्धः ताच्यः स्परीः केक्रनखादिपूपकम्यते } न 
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चोपलम्भामावे तेषां यागच्छरीरव्यापित्वमभ्युपगन्तुं शक्यते । अतो 
भवत्यनुमानं न खट यावच्छरीरव्यापिनो रूपादयो गुणा इति भावः।५१॥ 

समाधत्ते- 
भत्वक्पयेन्तत्वाच्छरीरस्य केरानखादिष्वप्रसङ्ः*।५२॥ 
रूपादीनां, न, इति द्वयमनुवत॑ते । केरनखादिपु-केरानखप्रभतिष- 

प्रसङ्गः=रूपादीनामव्यातिर्दपाय न मवति, कुत; ? शरीरस ~दह 
तलकूप्थन्तत्ात्त्वगिच्धियान्तत्रादिदयर्थैः ! 

यावसर्यन्तं ह्यसिन् देहे खगिन्दरियसम्बन्धो विद्यते, तावत्पर्यन्तमेव 
शरीए्रहणेन गृह्यते नाधिकं नापि न्यूनम् । चेेन्द्िया्थाश्रयस्यैव शरीर- 

` लाम्युपगमात् । न च केरनखादियु लगिन्द्ियसम्बन्धो विद्यते  द्प- 
दादिषिव छिन्नेषु तेषु वेदनाऽदर्बनात् । न च लगिन्दियसम्बन्धामवे 
तेषां शरीरल्वसुपपद्यते । अरारीरेषु च तेषु रूपादीनामव्यापतैः शरीरव्या- 
पिलिं न व्याहन्यते । तथा च बुद्धिरपि चेच्छरीरयुणः खात् सूषदिवद् 
यावच्छरीरव्यपिनी खात् । नचासि यावच्छरीरव्यापिनी । तस्माद् 
वगम्यते न सा शरीरगुण इति भावः ॥ ५२ ॥ 

अन्नैव देलन्तरमाह-- 
धहारीरशुणवेधम्यत्" ॥.५३॥ 

शरीरणुणानां यो धर्मः, ततो विरुदधधर्मकल्वाद्वगम्यते न रीरयुणो 
वुद्धिरिलथैः । 

यै ख खूपादयः शरीरगुणाः ते सरवै वहिरिन्द्ियगराहयलधर्माणो 
टाः । बुद्धिरपि वेच्छरीरयुणःस्यात् तदाऽग्यं बहिरिन्द्ियराह्चलधमौ 
स्यात् । अस्ति च तद्रिरद्रमनोगाह्यत्वधमी बुद्धिः । तस्मात् प्रतिपधते 
नेयं शरीरगुण इति मावः ॥ ५३ ॥ 

लाङ्ते- 

न रूपादीनामितरेतरवैधम्यीत्" ॥ ५४.॥ 
शरीरयुणवेधम्थमिति विपरिणम्यामुवतैते । ननशरीरगुणलामाे 
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शरीरगुणवैधरम् प्रयोजकं नः, कुतः १ स्पादीनां=रूपपग्तीनामितरेतसै- 
धम्यीत्-शरीरथुणलेऽपि परस्परविरुद्धधर्मकलादिलर्थैः। 

विमिन्रन्दरियग्राह्याः खट रूपादयो गुणाः न कर्हिचिदेकेनेन्दरियिण यू- 
छन्ते। नदि येनेन्द्ियेण रूपं ग्यते, तेनैव रसो गन्धः स्पर्शो वा गृहते । 
चक्षुपा हि रूपं गृह्यते, तेन चक्षुरिन्दियम्राहयत्वं पश्य, रसनेन रसो गृह्यते, 
तेन रसनेन्दरियग्राह्यतवं रसस्य, धणिन गन्धो गृह्यते, तेन ध्रणेद्ियप्रा- 
ह्यलं गन्ध, स्प्ीनेन स्पशौ गृह्यते तेन स्पदीनिन्धियग्राह्यलं॑स्परश॑स्य 
धर्मः । तथा च बिधर्मणासपि रूपादीनां यथा शरीरगुणलं तथा 
विधर्मणो बुद्धेरपि तद्वणलं सेत्यति। नासि कश्चिदोप इति मावः ॥५४॥ 

समाधत्ते-- 

“देन्दरियकत्वाद्रपादीनामप्रतिषेधः? ॥ ५५ ॥ 
अप्रतिषेधः=“शरीरगुणल्वामावे शरीरगुणवेधम्यै प्रयोजकं न” इटयुक्तः 

्रतिेधो नोपपयते, कतः ? रूपादीनां =शरीरगुणानां रूपादीनामेन्दिय- 
कलात्-विभिनेन्दियमाह्यत्ेऽपि वहिरिन्दियग्राह्यतसामान्यात् परस्पर- 
विरुदधधर्मकल्राभावादिति यावदियथैः। 

यद्यपि विमितेन्धियगराहमाः खड रूपादयो गुणाः, तथापि ते 
बहिरिन्दियम्रह्य्वं नातिवतैन्ते ¦ न च तदतिवतेनामावे तेषामितरेतर्- 
वेधरम्यसुपपद्यते । अतिवर्ते च बुद्धिः । तसादेषा विधम । वेधम्यांच 
न सा शरीरयुणः किन्तरात्मगुण इति भावः ॥ ५५ ॥ 

परीक्षिता बुद्धिः, सम्प्रति कमप्राप्तं मनः परीक्षणीय, तन्न 
सिद्धान्तमाद- । 

नन्ञानायौगपदयादेकं मनः? ॥ ५६ ॥ 
। मन=मनःसंजञमन्तरिन्दियमेकंल्पतिशरीरमेकमम्युपगन्तवयं, कुतः! 

्ञानायोगपद्यात्-इन्दिया्थसतिकर्मे सत्यपि ज्ञानानां युगपद्धावामावा- 

दिल्य्थः | | 

आप्मनाऽधिष्ठित मनः सद येनेन्ियेण संयुज्यते, तेन ॒तद्र्थगोचरं 
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जञानञुययते, नेन्दरियान्तरेणेति नियमः । चेदिदं मनः. प्रतिकरीरमनेकं 
खात् तदा यावन्तीन्धियाणि तावन्ति मनांसीति प्रलेकमस्य सनिकर्षख 
सद्धावात् सवैः स्वा्थगोचराणि ज्ञानानि युगपदुलयेरन् । न चेन्दिा्थ- 

सननिकमै सत्यपि तानि युगपदुखदयन्ते । तस्माद्िज्ञायते न प्रतिररीरम- 
नेकं मनः किन्तेकं, यस्यादुगपत्संयोगाद् क्ञानायोगपयमिति मावः॥५६॥ 

शङ्ते-- 

धन युगपदनेकक्रियोपरच्धेः ॥ ५७ ॥ 
एकं मन इ्यनुवरैते | ननपरतिकशषरीरमेकं मनो न, कुतः? युगपद्- 

मेकक्रियोपकभ्पेः-एकदा--दीषेशष्छुरीमक्षणवेलायामनेकेषां ज्ञानाना- 
युपलम्मादिलयथेः-- 

यदा खयं दीर्ैशष्कुटीं हस्ताभ्यां परिगृह्य सक्षयति, तदाऽ 

चा्चुषरासनध्राणजस्पदनानि ज्ञानानि युगपदुसदचन्ते । नदयेष भक्षयन् ता 

न चश्ुषा पयति, न रसनेन रसयति, न प्राणिन जिघ्रति, न स्फदेनेन छ- 

शति । चेदिदं मनः प्रतिशरीरमेकं स्यात् तदा नैतानि ज्ञानानि युगषदुत्- 

धरन् । एकस मनसो युगपदनेकत्र ज्ञानप्रयोजककम्बन्धासम्मवात् । 

उलद्यते च । अतोऽवगम्यते न प्रतिशरीरमेकं सन इति मावः ॥ ५७ ॥ 

सखमाधत्त- 

५अलातचक्षददीनवन्तदुषलन्धिराद्यसश्वारात् ॥५८॥ 
मनस इति विपरिणम्यानुवरतते । अलातचक्रद्ैनवत्द्धदधकाट 

मला, तखाश्चसश्चाराचक्रवद् द्शनुपरुन्धि्यया भवति, तथाऽऽदन्व- 

रात्=ततदिन्विय्रदेशे ज्ञानपरयोजकसम्बन्धारथं मनसो क्षटिति वृततिखा- 
मात्तदुपरुन्िः=ुगपदनेकन्ञानोपरन्धर्मबतीत्यथैः । 

यथ भ्रमति खखछाते वियमानखापि कमश्यशुच्चारदोषेणाग्ररणाद् 
मवति चक्रवटुपरुन्धिः तथा दीधैशष्ुडीमक्षणतरेायां जायमानानां चा 

नामां कमस्य विद्यमानत्वेऽपि मनससतत्तदिन्दियपदेदेनं सम्बन्धाधमाश्- 

तिकाभाद् दोषाद् ग्रहणं न मवति। तदय्रहणाच युगपदनेकन्ञानोपरन्धि 
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भ्रमो न यथार्थ्ञानम् । अतः प्रतिपत्तयमेकं प्रतिरारीरं मनो ननिक- 
मिति भावः ॥ ५८ ॥ 

नचु किंपरिमाणं मनः? तत्राह-- 

भ्यथोक्तदेतुत्वाचाणु ॥ ९९ ॥ 

मन इत्यनुवसैते । चकारेणेकलसाधक एव हेतुः परिमाणसाधको न 
हेलन्तरमित्यवधारयति ! यथोक्तहेतुलाचननयथोक्तहेतु मनः, तख भाव- 
स्तं ज्ञानायोगपच, तसरादेवावगम्यते मनोऽणु-कार्ययै कारणप्रयोगः, 
अणूनि भूतसृक्ष्माणि, तक्काय्येललादणु अणुपरिमाणकमू--अगूनां भूत- 
सक्ष्माणां परिमाणमख तत्तथा सध्यमपरिमाणमिति यावदित्यथः | 

यथा हि ज्ञानायोगपथाद्धेतोः प्रतिदरीरमेकरं मनः सिध्यति 
तथा सध्यमपरिमाणमपि सिध्यति । तदभावे तख हितुत्वासम्भवात् । 
नहि परमाणुपरिमाणख मनसोऽतीन्दियतया तदाधरितक्ञानादियुणाना- 
मप्रलक्षताप्रसक्तौ क्ञानायोगपद्ख हेतुं सम्भवति । नच सामान्यतः 
अत्यकषं विदोपतः प्रल्यसच्च परित्यज्य सर्वथाऽमय्षं कचिद्धतुरभ्युपगम्यते | 

'ज्ञानादिगुणानां चात्मनो निविकारत्वेन मनसश्च जइतेनाश्चयत्वानुययत्या 
विरिष्टश्रयलरा्युपगमेन तदाश्रयतवसुपपद्यते | विविष्टवृत्तिथर्मसख विरेय- 
णदरृत्तिलनियमात् ! मध्यमपरिमाणख च तख ्राणादिभिः समलेन्दरियै- 
युगपत् सम्बन्धसामान्ये सत्यपि ज्ञानप्रयोजकसनम्बन्धविरोषासाद् न , 
ज्ञनायौगपदययनुपपन्नम् । न वेहाणुशव्देनाणुपरिमाणमेव विवक्षितं न 
मध्यमपरिमाणमिति दुक्तं भाषणम् । अग्निसम्रेऽभिधासखमानायास्तटु- 

त्त्तरसाङ्गलपसङ्कात् । नहि उत्पचमानच्चाणुपरिमाणनेति कयश्चि- 
तसज्गच्छते । न चासङ्गतं किञ्िदम्युपगच्छन्ति वेदिकाः ! तस्मात् 
परतिपचते यथोक्तदेतुत्वाद् मध्यमपरिमा्ं मन इति मवः ॥ ५९ ॥ 

ननु नोसच्यमावे मनो सध्यमपरिमाणं सेदधमदैति, तसमात्तदुलत्ति- 

वक्तव्या १ तवद 
३१ 
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धभूवेकृतफलाचुवन्धात्तदुत्पत्तिः” ॥ ६० ॥ 
भूतेभ्य इत्यग्रिमसत्रादाकृष्यते । पूर्वकृतफलानुवन्धात्-पूरवसिन् 

म इृतानि--मनोवार्कायेरनष्टितानि यानि शुष्ाञ्चकमौणि तजन 
युखदुःखानुभवक्षणफलजनकलात् फर्म, तखानुबन्धः सम्बन्धः, 
तसात् पूवैसर्गानु्ठितद्माश्चमकर्मजन्यादएसम्बन्धाद् भूतेभ्यः=मूतपृक्मे- 
भ्यस्तटुसपत्तिः=तस्य मनस उस्पतिर्जन्म भवतीलयथैः | 

यत्तावसमाक्ृतिक तस्मलयवैकायां प्रकृतिसाम्यमुपगच्छति । नोचेदुप- 
गच्छेत् न प्राकृतिके सात् । मनश्च प्रकृतिकम् । प्रकृतिपुस्पेश्वरेभ्यो व्य- 
तिरिक्तेष्य भावमात्रस्य प्राकृतिकलतवाभ्युपगमात् । न च प्रकृतिसाम्यसुपग- 

तख पुनः सगौरम्भे भूतेभ्यः सदसोतपत्तिः सम्भवति । तेषां स्न् पर- 
विशि्टतवेन विचित्रकाथेजननसामर्ध्यामावात् । मनोवेचिन्यघर भरलक्षम् । 
नदि सवैपामेकरसं मनो भवति । कखचित्सात्तिकं कखचिद्राजसं क- 
स्यचित्तामसमिति को सु नाम न जानीते । न च तदन्तरेण कारणुष- 
पद्यते ! कारणं च न कर्मणोऽन्यत्सम्भवति । तस्येव विचिनत्रत्येन विचि 
कार्यैननकत्वसम्भवात् । तथा चोक्तं दर्शनान्तरे “कमैवेचिन्यात् 
स्िविचिन्यम्” ( सां०-६।४१) इति । तस्मात् पूैसगौनु्ठित- 
शुाश्कर्मजन्यादष्टसदकृतेभ्यो भूतेभ्यो मवति तदुतपत्तिरिति मावः ॥ 

, इदमच्र वोध्यम्-ये खट भ्यत्पन्ञानञुत चेतो धृति य 
त्थोतिरन्तरश्तं प्रजा । यस्मान्न ऋते किथ्चन कमे नियते 
तन्मे मनः रिवसङ्कल्पमस्तु” ८ यजुः ३४।२ ) इति मनेऽछत- 
विरोषणोपादानाद् मनसो नित्यललमाचकषते। ते नूलंमनभिज्ञाः । तात्यीनव- 
बोधात्। नहि “अश्तमू्” इत्यस्य मनसो निलयते तातमयैम्, अपि च १ 
आऽपवगौत् चिरखायित्वे । न ब्रह्द्दीनाहते शते मरणं भवति यख तद्- 
मृतमिति तद्व्युलततः । आऽपवरग् तस॒ खायिलमिषटमेव नानिषटमिति 
युक्तं निरोषणम् । चेदं नि्यमित्यमिप्रायो भगवतो वेदेख खात् तदा 
भख्यवेलायां “खधया तदेकं ( ऋ०।१०१२९ ) इति.मनन # 
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छया संरैकाकिनो जगलितुः परमात्मनः सिति न श्रूयात्, अपि च! 
मनसोऽपि खितिमाचक्षीत । नहि विद्य सतो विजातीयख तख 
प्रकृतो वा परमात्मनि वा ल्यः सम्भवति । न च परस्परं व्याह्यमानमथ 
भगवान् वेदो ब्रूते! अनृतव्याघातपुनरुक्तदोपाणां गन्धसापि तत्र घातुम- 
शक्यत्वात् ! ननृपरभ्यमानेषु वेदेषु बहुशो मच्पोनरक्तयं दद्यते ? सरलं 
वेदसंरक्षकाणामार्याणामेप दोपो न॒ मगवतो वेदति प्रगटमुत्तरम् । 
जीनात्मानस्तु नित्या; सन्तोऽपि प्ित्रोरद्धं निपण्णल्वाद् बाला इव न 
ताभ्यां एर् गण्यन्ते । अतो न कशचिदोप इति ॥ ६० ॥ 

ननूदाहरणाभवेऽद्टसदहकृतेभ्यो भूतेभ्यस्तदुसत्तेरपादानं न सम्भ- 
वति तसादुदाहरणं वक्तव्यं १ त्राह-- 

“मूतेभ्योसूत्युपादानवत्तदुपादानम्" ॥ ६१॥ 
भूतेम्यः=अदृटसद्छ्ृतेम्यः स्थूमूतेभ्यो मूल्यैपादानवत्=जायमानायाः 

शरीरखक्षणायाः मूतर्यथाऽस्दयुपादानं तथा तदुपादानसू-अदृएटसद्ृतेभ्यो 
भूतसूष्षमेभ्यसतदुखततेरूपादानं ग्रहणं करैव्यमिल्यथैः । 

यथा ह्यचृएटसदङ्ृतेभ्यः स्थूरभूतेभ्यः शरीरलक्षणायाः मूतैरुतप्तिर- ` 
पादीयते तथाऽच्टसहङतेम्यो भूतसूष्षमेभ्यो मनसस्तावदुत्पत्तिरप्युपदा- 
तव्या } समानत्वादिति मावः ॥ ६१ ॥ 

राङते- 
“न साध्यसमत्वात्" ॥ ६२ ॥ 

न~अदृ्टसदङृतेभ्यः स्थूरभूतेभ्यः शरीरस्योखत्तिवदित्युदाहरणं नोप- 
, प्यते, कुतः ? साध्यस्तमल्रात्-सन्दिग्धं साध्यं तत्समलत्वात् सन्दिग्धला- 

दिति यावदिय्थः | 

निशितं ह्यदादियते न सन्दिग्धम् । सन्दिग्धा चादृषटसदङृतेभ्यः स्थूल- 
भूतेभ्यः शरीरस्यास्योसत्तिः । नदि मातापित्रोलोहितरेतसी विहायादटं 
केनचिदुपकभ्यते, येन तत् सहकारिकारणमुपादीयेत । नचोपरम्भामावे 

तदुपादानं युज्यते । तस्मादेतदनुदाहरणमिति मावः ॥ ६२ ॥ 
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समाधतते- 

“नोत्पत्तिनिमित्तत्वान्मातापित्रोः" ॥ ६३} 
न=अनुदाहरणे न, कुतः ? मातापित्रोःक कारणपरयोगः" अरट- 

सहङृतयोरेव सातापित्रखोहितरेतसोरुत्िनिमिततात्-रीरोततदेतु- 
त्रादिदर्थः। 

यथपि सातापित्ोलहितरेतसी विहायाद्॑ न॒ केनिदुपरभ्यते 
तथापि तत्सत्ताऽगयुपगन्तव्या । केवलयोरूयोखदुखत्तावहेतुलादिति 
माषः ॥ ६३॥ | 

नलु मातापिदृलोदितरेतसोरिवासि कखबिदन्य्ापि निमित! 

तनाह- 

“तथाऽऽदहारस्य"" ॥ ३४ ॥ 
सातापित्रोरसपरिनिमित्ततरमिति विपरिणम्यानुवतैते । तथा=यथा म 

तापितृरोहिपरेतसोः शरीरोखतिनिमित्लं॑तथाऽऽदास्यनमात्रा युक 

. पीतमाहारः, तखाप्यस्ि तदुलत्तिनिमित्तलमिसथैः । 

रेतःपेकानन्तरं सिते गरम मात्रा यद् भुज्यते पीयते च तेन तेन 
गर्दयखं शरीरं भवक्षणुपचीयते । नास्यत्र कसचिद्िमतिः। अतो 

मातापितृखोहितरेतसोरिव मातकृतखाहारस्यापि मवति तन्निमित्तलमिति 

सावः ॥ ६४ ॥ । । 

नत्वएसदषटतयोरि मातापिवृरोहितरेसरोः शरीरेल्तौ निमितलं 

न् केवल्योरिति कुत्तोऽगस्यते १ तत्राह-- 

“पराक्तौ चानियमात् ॥ ९५ ॥ 
मातापित्रोरियनते । चोऽ्यैः । रातौ चमाताप्वृरोहितेतताः 

संतं नक्तं गमौरये पातौ सल्ामप्यनियमाद्-सरीरोत्यादनियमभावाः 

दियथैः । 

खपे तावसुत्रकामनया प्रतिरत्र परयहेन गौरवे लोहिते 
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तसी प्रापयतः | तत्र तद्यातो सद्यामपि न सर्वत्र नियमेन -गर्मौ जायते । 
न चैततकेव्योखयोः गरीरोतततिदैतुतै कथन्चिदुपप्यते । अतो थ. 
वति प्रतिपततनूनमदृएदछतयोरर तयोसतटुत््तो निमित्तं न केव- 
ठयोरिति भावः ॥ ६५॥ 

उपसंहरति- । 

“शारीरोत्पत्तिनिमिन्तवत्संयोगोत्पत्तिनिमिन्तं कमः॥६६॥ 
शरीरोदत्तिनिमिचवत्-यथा शरीरोतयत्तो निमित्तमद्ं तथा संयोगो- 

तप्तिनिमित्त संयोगो मनः, कारणे कार्वप्रयोगात्; संयुज्यते प्रत्यात्ममिति 
वा ब्युदततः, उपक्रान्तसेबोपसंहारो चित्यात्, तदुखत्तौ निमित्तं कर्म~-अदृष्ं 
वेदितव्यमिद्यथैः | । 

तथा चाषृ्टसदकृतेभ्यो भूतेभ्यो यथा ररीरमुत्यते तथा तत्स- 
दकृतेम्यो भूतवृक्षमेभ्यो मनोऽप्युखथयते । नाकि किचिद्रैरक्षण्यम् । 
अतो युक्दाहरणमिति भावः ॥ ६६ ॥ 

अतिदिरति-- 

“एतेनानियमः प्रत्युक्तः” ॥ ६७ ॥ 
एतेन=अदृष्टख निमित्तत्कथनेनानियमः=गमीशये प्रप्ताम्यामपि छो- 

हितरेतोभ्यां शरीरोत्पादानियमः प्रदयुक्तः=भत्याख्यातो वेदितव्य इत्यथः । 

यत्रां तत्र छोदितरेतोभ्यां शरीरोत्ादो नान्यत्रेति व्यवस्थानात् कचि- 
च्छरीरानुरपादेऽपि नास्ति कथिदोपः । अदृष्टाभावख तेत्र वक्तुं शक्यला- 
दिति भावः ॥ ६७ ॥ ` 

अद्एनिमित्ता खट शरीरादिकायजातस्योदत्तिरिति व्यवयापितम् | अ~ 
दृष्टं चोसयादविनारि मनोविशिष्टख प्र्यगात्मनो गुणः । तेनेव मनोवाक्- 
कायेः सम्पादितल्वादिति राद्धान्तः । भूतानां मनसश्च तत् खामाविको 

धर्मः, तनिमित्तश्च शरीरारम्मः शरीरे च मनःसंयोग॒इति केचित् । 
तानाराङ्य निराचे- 

“तद्दृष्टकारितमिति चेत् पुनस्तत्मसड्गोऽपवर्गे” ॥६८॥ 
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अप्यथैः पुनशरब्दो भिन्नक्रमः । तदद्टकारितं=तदा भूतानि प्रत- 
मृशति, तेषां भूतानां यददृष्ट, तेन कारितं सम्पादितं शरीरमिति चेव 
यदि मन्यसे ? तदाऽपवर्गे पुनःनमोक्षेऽपि तससङ्धः=तस्य शरीरस 
मसङ्धः प्रसक्तिः स्यादिद्यथः | 

ये तावद् भूतानां मनसश्वाट्टं खाभाविकं धम मन्यन्ते तेपमिप 
तिद्धान्तः- चेतनाः खदु जीवात्मानः खकर्मवरोन वध्यन्ते तप्श्वरणादि- 
मिश्च क्षीणे तसिन् मुच्यन्ते । तेषायुपमोगायै खामाविकात् खादृष्टात् 
प्रेरितानि भूतानि शरीरमारमन्ते । मनश्च खामाविकात् खादृष्टादारब्धे 
तिन् समाविशति । शरीरारम्मे भूतानां समावेरो च मनसः खामाविकं 
खादृष्ं परिल्यज्य न जीवात्मकमपिक्षा । शारीरारम्भपरम्परा चैषा तावन्न 
परि्माप्यते यावद्यं न वियुच्यत इति । वतैमानकाले तु “जेना” 

एवं मन्यन्ते । ते च भूतगतं मनोगतं चाद्टं सराल्ञे “पर्याय इति 
संज्ञया सङ्धिरन्ते । भवतु । नायं साधीयान् । बन्धतरेकायामिव मेक्षवेाया- 
मपि शरीरारम्भप्रसङ्गात् । नहि येन सखाभाविकेन शाद्ष्टेन प्रेरितानि 

भूतानि वन्धवेायां शरीरमारमन्ते तद् मोक्षवेलायां कथन्चिदति । 
खमावखानपायतलवात् । न चानपा्यं तत् कदाचिच्छरीरारम्भाय कसते 

कदाचिन्नेति सम्मवति । न च मोक्षवेखायां शरीरारम्भोऽमीष्टः । तस्माद् 

भूतादृष्टकारितः शरीरारम्मो नाभ्युपगमाय युज्यत इति भावः ॥ ६८ ॥ 

दूषणान्तरमाह-- । 

“मनः कमैनिमिन्तत्वाच्न संयोगाविच्छेद्ः” ॥ ६९॥ 

दूषणान्तरपरश्चकारः । मनःकर्मनिमित्तत्वाच्च=मनोनिष्ठमदृष्टं मनः- 

कर्म, तन्निमित्तकत्वाचच संयोगाविच्छेद्ः=संयोगस्य मनःशरीरसंयोगख 

विच्छेदौ विनाशो न स्यादिलयर्थः | 

यत्वट नैमित्तिकं तत्निमित्तविच्छेदे विच्छिधते नान्यथेति नियमः । 
मनःकर्मनिमित्तं च ते मनःशरीरसंयोगः । मनःकर्म च मनसो नित्यता 

चित्यम्। न च नित्यं च विच्छिद्यते चेति सम्भवति । व्याघातात् । तथा ` 
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न्व निमित्तखाविच्छेदे प्राप्तस्ताबन्मनःशरीरसंयोगयाप्यविच्छेदः | सचा- 
निष्टः इति भाव; ॥ ६९ ॥ 

नल मा विच्छिदतां संयोगः का क्षतिः ? तत्राद- 
"“निलयत्वप्रसङ्गश्च प्रायणानुपपत्तेः" ॥ ७० ॥ 
मिन्नकरमश्वः | प्रायणानुपपत्तेश~ग्रायणं मरणं विच्छेद्ः, तस्यानुप- 

पत्तेरसिद्धरभावाच निलल्रप्रसद्धः=संयोगश्च नित्यत्वं प्रसभ्येतेलर्थः । 
अन्न विच्छियते तन्निलयम् । न विच्छिद्यते च संयोगः । निमित्तसा- 
विच्छेदात् । तस्मादेपोऽपि नित्यः । तथा च मेक्नानुपपत्तिरिति 
भवः ॥ ७० ॥ 

अन्र शद्रते- 

“जणुदेयामतानिदत्ववदेतत्स्यात्" ॥ ७१॥ 
अणुश्यामतानिललवत्ः्यथा परमाणुरयामतागुणख नितलं तथैतत्= 

संयोगस्य नित्यत्वं स्यात्-मवेदिलर्थः । 

यथा हि परमाणुद्यामतागुणसख नित्यत्वेऽपि भवति विनाश 
तथा संयोगस्य नित्येऽपि विनाशो भविष्यति नासि काचिदनुपपत्ति- 
रिति भावः ॥ । 

इदमत्र वोध्यम्-यचपि परमाणुरुणा अपरि न नित्याः प्रभवशील- 
त्वात् तथापि लोदितादिवत् प्रयतपूर्वकं न प्रभवन्तीयेतानस्मात्रेण 
न्यायवैरोपिकयोरनाद्यो नित्याश्च ते व्यपदिदियन्त इति ॥ ७१॥ 

समाधत्ते-- 

भनाक्रूताभ्यागमप्रसङ्गात्” ॥ ५७२ ॥ 
ननयदुक्तं तन, कुतः ? अङ्कृताभ्यागमप्रसङ्गातरू-न केनचिच्छतख 

संयोगविनाशस्याभ्यागमः खीकारसत्पसङ्गादियथैः । 
परमाणुद्यामतायुणस विनाशो हि नैमित्तिकः। न च स कथच्चिदपहोतु 

शक्यते । निमित्त तव पाकः प्रसिद्धः । नचैवं संयोगख विनारे किश्वि- 
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तिमित्त प्रसिध्यति । न च निनिमित्तकख श्ीकारो युज्यते] अतिरक्त । 
* तस्माद् मूतादृ्टनिमित्त यथा शरीरारम्भो न साधीयान् तथा मनोऽ- 

दृष्टनिमित्तो मनशरीरसंयोगोऽपि न साधीयानिति दूरतः परि्यक्तवं 
वैदकिरेतदुभयमिति मावः ॥ ७२ ॥ 

वुद्धिरात्मय॒णोऽनिदया भनो मध्यममानकम्। 
विस्तरेण द्ितीयेऽस्मिन् दयमेतत्परीक्षितम् ॥ १॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचा्योदासीनवर्यात्माराममगब- 
तादशिष्यहरिप्रसादङृतायां व्यायसूत्रैदिकटृत्तो 

देतीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम् । 

समाश्चायमात्मादिपरमेयषट्कपरीश्चाध्यायस्तृतीयः 



@& 
चतुर्थोऽध्यायः 
"पट 

आदयमाहिकम् 

अथ करमप्रा्ठं पुत्ति पएरीक्षयिप्यत्राद-- 
प्रदृत्तिर्मधोक्ता" ॥ १॥ 

यथोक्तानयथा पुरलतादुक्ता उतत प्वृत्तितथेव परीषिता वेदितवये- 
व्यधः । 

लक्षणेनैव पयीप्ता खट प्रवृत्तेः परीक्षा न पुनरधुना सा परीदितु 
मति । किंसुक्तै ? संशवपूर्विका हि परीक्षा प्रवते ! न च श्रव 
्तिवोग्वुद्धि् रीरारम्भ (न्या० १।१।१७) इति लक्षणे 
वागादीनां विस्तरेण परीक्षिततत्वात् आरम्भख च प्रतिद्धत्ात् कथिदंशः 

संशय्यते । न च संशयं विना परीक्ा्रदृत्तियज्यते । तस्मात् प्रवत्ति्व॑धा 
पुरतादुक्ता तथैव परीक्षिता विक्ञातयेति मावः ॥ १ ॥ 

. अतिदिकति- | 

तथा दोषाः ॥ २ ॥ 
यथोक्ताः इति विपरिणम्यानुवतैते । तथाल्यथा प्रवृत्तिस्तथा दोषाः 

दोषा जपि यथोक्ता एव परीक्षिता वेदितव्या इयर्थः । 

्वृत्तिवत् तसरीक्नाया अपि ठक्षणेनैव पय्योपतललादिति मावः ॥ २॥ 
नु कतिविधा दोषाः ? ततच्ादह-- 
^तन्नरारयं रागदेषमोहदा्थान्तर भावात्" ॥ ३॥ 
तत्राद्य तदा दोषाः पराख्द्यन्ते, तेां दोषाणां तैरादयं भिराशि- 

कलं चिविधलं वेदितव्यं, कुतः ? रागदरेषमोदा्थीन्तरमावात्घुखत- 
३१ 
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त्साधनविषयोऽभिलापविरोपो रागः, दुःखतत्माधनविषयः कोधविरेपो 
दवेषः, अविवेकोऽविद्या मिथ्याज्ञानं मोहः, रागश्च द्वेषश्च मोदश्च ते तथा, 
तेषां रागद्वेपमोहानासथौन्तरभावो मित्रार्थ मिनलमिति यावत्, त- 
सात् रागद्वेषमोहभेदेन भिनेलादि्यथैः । 

ययपि वहवो दोषाः तथापि ते सव परविध्यं नातिवर्तन्ते । काम- 
मत्सर-खृहा-तृप्णा-लोभ-माया-द्म्भानां रागे, कोधेप्यासूयाद्रोदाम- 
पीमिमानानां द्वये, विप््यय-संदाय-मान-प्रमादानां मोहे चान्त्रभीवात् । 
न चेभ्योऽन्योऽस्ति फशचिदोपः । अतो रागदवेपमोहमेदात् त्रिविधाः दोषा 
इति भावः ॥ 

तच्च रागद्वेषौ खरूपतो दोषौ, मोदः कारणतः । रिरंसा कामः, 
खप्रयोजनानुसन्धानं विना पराभिमतनिराचिकीप मत्सरः, अखपर 
खादिता र्णा, अग्राप्ताभिकापः तृष्णा, प्रमाणविरुद्धपरद्व्यापि- 
हीषा लोभ;; विप्रिप्ला माया, छदना खोत्क्चिष्यापिषा 
दम्भः, शरीरेन्द्रियाधिष्ठानविङृतिहेतुद्रेषविरेषः क्रोधः, साधारणव- 
सनि पराभिनिगेरपरतिपेषदेतुेप इष्य, परगुणाक्षमताऽसूया, पपक- 
रच्छ द्रोहः, अपकाराक्षमताऽमषैः, अपकरारिप्यकिश्चितकरः स्वात्मनि 
दवषेऽभिमानः, अआन्तक्ञानं विपय्येयः, एकसिन् धर्मिणि विरुदध- 
नानाधरमावगादित्ानं संदायः, विचमानाविदचयमानयुणाध्यारोपेणालन्यु- 
त्कपरस्ययो सानः, कतेव्याकरणं प्रसाद् इति विवेकः ॥ ३॥ 

दाङते- | 
“नेकप्रल्यनीकमावात्ः ॥ ४ ॥ 

तत्तैराद्यमित्यनुवतैते । नतत्रैरारये न, कुतः १ एकमत्यनीकमा- 

वात्-एक आत्सतत्तवोधः प्रलनीको विरोधी मिवतैको येषां ते तथा, 

तेषां मावस्लसात् एकनिवपैकनिवर््यतलादि्यथः । 

ये खट परस्परं भिन्नाः पदार्थाः, नच ते कदाचिदेकेन निवतैकेन 
निवद्यैन्ते । चेद् निवर्यरन् तदा घटपटादयोऽपि निवर्तयन् । न च 
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ते कचियेकनिवर्पफमिवस्याः उपरुभ्यन्ते । रागादयो दोपास्लेकनिवर्तक- 
निबयाः सर्वसम्प्रतिपत्नाः । उत्ते पत्रदात्मतचचक्नाने न मोहोऽवतिष्ठते 
न र्यो । तस्मात् प्रतिपद्यते ननूमेयां ने व्रैरा्यमिति भावः ॥ ४ ॥ 

समाधत्त-- 

श्वयभिचाराद्हेतुः" ॥ ५ ॥ 
अैतुः=“एकश्रयनीकमातरात्' इवययमदैतुः, कुतः ? व्यमिचारत्= 

अनेकान्तिकलादिलरथः \ 

ये खलेकेन निवे निवर्यन्ते ते परस्परं न मियन्त इति नायं 
नियमः ! खपादीनामेकनिवर्वकमिवर्त्यतवेऽपि मि्रलात् । रूपादयो दकेन 
निवकषकेन पाकेन निवक्चैन्ते मियन्ते च । तसदिकप्र्नीकमावादिदय- 
मसदधतुरित्ि मावः 1 ५॥ 
नन्येपा दोपाणामतिद्यी को वियते यत्निवृक्ा सवं निवर्यरन् १तत्राह- 

न्तेयां मोदः पापीयान् नाभूढसेतरोत्पत्तेः” ॥ ६ ॥ 
तेषा=रागादिदोपाणां मध्ये मोदः=मोदलक्षणो दोपः परापीयान्=अति- 

गयेन पापः वल्वदु्रे्य इति यावद् वेदित्तयः, कुतः? नामृढसनन 
मूदोऽमृदः, नामूढो नामूढो मूढः; तख शुह्यत इति याबदितरोवत्तेः=तरो 
राग्ेपो, तदुसत्तरि्य्ैः। 

थत्र मोदसतव्र रागदपो भवतो यत्न तत्र न } तेनावगम्यते नि- 
मित्तं मोदः नेमित्तिको च रागद्वेषौ । तद्भावे भावात् तदभावे चाभा- 

वात् । तो च द्वो संमारहेतुश्चमाद्मप्रृतिनिमित्ततवात् पापौ । तन्निमित्त 

त्वाच्च निखिलानर्थकारणं मोहः पापीयान् 1 नेभित्तिकपिक्षया निमित्ते त~ 

सित्रतिदयश्चौचि्यात् । अतः स एव पुरस्तादात्मततज्ञानेन निवत 

नीयः । तननिगृ्या शिष्टानां तेपां खयमेव निदत्युपपततेरिति भावः ॥ ६॥ 

दङ्ते-- । 
न्निमित्तैमित्तिकमावादथान्तरभावो दोपेभ्यः" ॥७॥ 
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मोहेति विपरिणम्यानुवतते । दोषेम्यः-रागादिम्यो दोषिन्योऽधौन्त- 
प्मावः=मोदस्य भिननथैतं भिन्नखमिति यावत् खात्, कुतः  निमित्तै- 
तिकमावातू<निमितं मोहः, नैमित्तिको रगदधेपौ, तेषां मागो निमित्तै- 
मिक्तिकमावः, तसात् निमिततनैमिततिकमाबाश्रयलादिय्ैः । 

यन्न खलु निमित्तेमितिकभावः तच्यान्यतनिमित्तं नेमित्तिकं चानय- 
दिति टे, थथा चाक्षपकञाने निमिततमालोकोऽन्यः, नैमित्तिकं च चुं 
ज्ञानमन्यदिति । दोषाणां च निमित्तं मोहः । तसादेपोऽपि दपेभ्योऽन 
सादिति भवः ॥ ७ ॥ 

समाधत्ते-- 

भन दोषलक्षणावरोधान्मोहस्यः ॥ ८ ॥ 
अथीन्तरभागो दोपेभ्य इत्यनुवर्तते । मोहखमिथ्याज्ञानादिनाम- 

माजो मोहख नदेपिभ्योऽयोम्तरमावो न सम्मवति, कुतः १ दोपल- 
कषणावरोधात्=दोपलक्षणेनावरुद्धत्वादिदयथैः । 

धप्रवसैनारक्षणा दोषाः (न्या० १।१।१८ ) इति हि दोष- 
रक्षणम् । तेन च यथा रागदरेपाववर्येते तथा मोहोऽप्यवरष्यते 1 
चेदख दोपेभ्योऽथीन्तरमायो भवेत् तदा नायं दोषलक्षणेनावरष्येत ! 
नहय्यस्य लक्षणेनान्योऽवरध्यते । मोहश्ावरुष्यते । तस्माद भवति 

 मतिपत्तिनौस्यस्य दभेम्योऽथीन्तरमाव इति मावः ॥ ८ ॥ 
नतु सोदख देपेभ्योऽ्थन्तरमावामाते तेषां निमित्तैमि्तिकभावे 

नोपपयते, समानजातीयानां तदनुपपत्तेः १ तघाद-- 

भनिभिन्तनेमित्तिकभावोपपत्तेश्च तुस्यजाती- 
यानामपरतिषेधः” ॥९॥ 

मोदयेत्यसुवैते । अप्यर्थशचो मि्क्रमः । अप्रतिषेषः=मोहषय दो 
प्लपरतिषेधः दोषेभ्योऽथीन्तरभाव इति यावन्नोपपद्यते, कुतः १ इय 

जातीयानां चनसमानजातीयानासपि तेषां निमित्तैमित्तिकमानोपप्ते= 
मिमित्तनमितिकमावस्योपपत्रलादियधैः । 
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ये खट समानजातीयाः तेपां निमि्तनैमितिकभावो न॒ भवतीति 
नायं नियमः । द्रव्याणां गुणानां च समानजातीयवेऽपि निमित्तनैमित्ति- 
कमावदशेनात् । नदि घटपटाद्यो दण्डाद्य्च द्रन्यतल्नातीयकाः च्- 
पज्ञानाद्यो मनःसंयोगाद्यश्च गुणलजातीयकाः न भवन्ति ¡ नियते च 
तेषं परस्परं निमित्तनमििकमायः । किं वहुना--यथा द्रव्यलाविरेपेऽपि 
घटादीनां दण्डादीनां च गुणल्वाविदरिपेऽपि ज्ञानादीनां मनःसंयोगादीनां 
चवान्तसैजात्यादस्ति निमित्तनैमित्तिकमावः, तथा दोपलाविरोपेऽपि 
रागादीनामवान्तस्ैनात्याद् निमित्तनैमित्तिकमाव उपपद्यते नालि कचि- 
दोपः । अतो न मोह दोपेभ्योऽ्थौन्तरमाव इति मावः ॥ ९ ॥ 

दोषा परीक्षिताः सम्प्रति प्रेयभावः परीक्षणीयः, तश्ाह-- 
“आत्मनिदयत्वे मरेयसावसिद्धिः ॥ १०॥ 
आत्मनिल्यले=भास्मा प्रल्यगात्मा, तख नियतं नित्यभावः, तसिन् 

सिद्धि प्रे्भावसिद्धिः्परे्यभावख सिद्धिमैवतील्थैः । 
पुनरुत्पत्तिं धप्रेयभावः इदयुच्यते । पुनरुदत्तिश्च शला पुन- 

रुतयाद्ः । स च पूर्वशरीरं हित्वा शरीरान्तरोपगरहः। न चायं प्र्गात्मनोऽ- 
निलयते कथञ्चिदुपपद्यते । तस पूर्वशरीरदानेनेव हानाच्छरीरान्तरोप- 
ग्रहानुपपततेः । न च प्रत्यगार्मनो निललत्वमसिद्धमलि । तख पूव 
भ्यस्त" ( न्या° ३।१।१८ ) इत्यादिमिविंस्तरेण साधितत्वात् । निधं 
सिध्यतश्च तस्य सिद्ध एव प्रे्भावो न पुनर्विशेषतः परीकषितुमर्हतीति 
भावः ॥ १०॥ 

म्ेत्यमावेन भावजातस्योयत्तिखावदुपसिता “पुनरुत्पत्तिः मेख- 
भावः (न्या १।१।१८ ) इति तक्षणात् । न चोपथिताया उ- 
पेक्षा युज्यते । तस्मात् साऽपि परीक्षणीया । तत्र पूरवन्तावत् सिद्धा- 
न्तमाह- 

“भ्यक्ताद् ध्यक्तानां प्रयक्षप्रामाण्यात्” ॥ ११॥ 
उसत्तिरितयुपयितम् । व्यक्तात्- एकवचनेन मूरुकारणस्य मवै. 
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कलं सुचयति, व्यज्यते गुणकम्लमयिरिति वयक्तो भावः, तसात् मा- 
वात् सतो व्यक्ताना=मावानां सताघरुसततिर्युपगम्यते, इतः १ प्रय 
प्रामाप्यात्-अलक्षमिदुपठक्षणं, लक्षादिसर्वप्रमाणसिद्धतरादिययः । 

यत् खड प्रयक्षभसाणेन सिध्यति तद्कामिनाप्यभ्युपगन्तव्यम् । अ- 

न्यथा वयब्हयारमानलोषमसङ्गात् । प्रलक्षप्रमणेन सिध्यति च भावाद् भा- 

वानामुखत्निः । नहि वीभादेरडरादीनां ददेश कुम्मादीनसुलकति 

्रक्षायते । प्रयकषप्रमाणपू्िका चालमानपरमाणप्रवत्िः । तेनाप्यमीषां 
सर्वभावानां कतध्िददशत् सतो साबाहुलक्तििभीयते "व्यत् कर्यं 

तत्स मावकारणफं यथाऽ्रादि, काय वेदं जगत्; तस्ाद्नेवापि मः- 

वक्रारणकेन मवित्तव्यम्” इति । यश्चाततो भावः, स एव जगतो मूलका 
रणं पतिः, यख लक्षणाधे “सदकारणवन्निलयम्ः व° ४।१।१) 

इति सूत्रं रवृत । सतश्च सदुरपत्तिरिति वैपिको राद्ान्तः । भत षए- 

वामनन्ति छन्दोगः “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्" ( चं" ६। 

२।१) इति ! तदेवं प्रकषादिसर्वभमाणसिद्गलाद््युषगम्यते वक्तद् 

व्यक्तानासुलत्तिरिति मावः ॥ 

त्र गुणकर्मणी प्रसिद्धे, खमावोऽसाधारणो धरम इति विवेकः॥११॥ 

शाङ्ते- 
धन चटाद्' घटानिष्पत्तेः” ॥ १२॥ 

वय्तद् व्यक्तानामिल्यनुवैते ! उसत्तिरियुपसितम् । नन्यकतद् 

व्यक्ताना्ुखपि्न धरते, छतः १ धटातूव्यक्ताद् धयद् घटानिः 

प्पततेः~यक्तख घटान्तरस्यानुत्पततरि्थैः । 

चेद् व्यक्ताद् व्यक्ताताुसतिर्भवेत् तदा घयोऽपि घरादुसयेत । 

वयक्तलारिरोषात् । न च घटो धटदुसयते । तरमाद् सवति प्रतिप. 

सि वक्ाद् व्यक्तानामुखपिरिति मावः ॥ १२ ॥ 

संमाधत्ते- ` 

` भ्यक्ताद् घटनिष्पत्तेरपरतिषेधः” ॥ १३॥ 
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भपरतिपेधः= क्ताद् व्यक्तोयत्तेः परतियेधो नोपपद्यते, कुतः ? च- 
क्तातू=भावात् कपाठद्रयाद् घटनिप्पत्तेः=व्यक्तस भावस धटसोतत्ते- 

रित्यशैः | 
न खट वयं गक्ताद्धावाद् व्यक्तख भावस्योसत्ति व्रूमः, अपि च! 

व्यक्ताद्ू भावात् कारणादू व्यक्तस्य भावय कार्य्यखोद्तिग् । न च य- 
क्तोऽपि घटो घटस्य कारणं विते, येन घटो धरादटुखयेत । नहयकारणात् 
किश्चिद्ुयते । यच्चा व्यक्तस कार्य्य धटस्य कारणे कपालद्भयं 
तदसति व्यक्तं न जातवयक्तम् । अतोऽनुपपन्नो व्यक्ताद् मावाद् क्तानां 
भावानायुदत्तेः प्रतिषेध इति मावः ॥ १३ ॥ 

अचर शून्यवादी नालिकसतावत् प्रत्यवतिषठते-- 

«अभावाद् भावोत्पत्तिनौयुपगूय ्रादुभौवात्ः ॥१४॥ 
अभावात्=भसतः श्ूल्यादर् मावोदत्तिः=सदुसदयते, कुतः ? नानु- 

पम्र्य=कारणयुपश्य विनाद्य प्राटुर्भावात्काभ्यैख प्रादुमौवात् उदत्त- 
स्यथः । 

चेत् सतः सदुतखपयेत तदा न कारणमुपश्रध कार्य्यं प्रादुभवेत् । 
उपण््य च कारणं काय्यै आहुभेवदुपङभ्यते यथा वीनादह्रः ! का- 
रणोपमदैश्यामावो न जातु भावः । तस्मात् प्रतिपद्यते नूनमसतः सदु- 
त्प्यते न सतः सदिति भावः ॥ १४ ॥ 

गूढाभिसन्धिः समाधत्त-- 

शव्याघाताद्प्रयोगः" ॥ १५॥ 
अप्रयोगः=“नानुपख्य प्रादुमीवाच्" इत्ययमयुक्तः प्रयोगः, कुतः ? 

व्याघातात्विरद्वाथैकलादित्यथैः । 

यत् ताबटुपसद्ाति न तत् ्रदुभेवितुमईैति । वि्मानलात् | 
अन्यथा तस्योपमश्कत्वानुपपततेः । यच्च प्रादुर्भवति न तेनोपमर्दिठं॑श- 
स्यते । अविद्यमानत्वात् । अन्यथा तख प्रादुमौवानुपपततेः । किखु- 
तमू १ उपम्ैकं लट कायै ततरदुपमययत् कारणात् पू विते तदू, 
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तख प्रादुभावो विरुध्यते । प्रादुर्भूतस्य पराुभौवायोगात् । नो चेद्वियते 
तदौ तस्यं कारणोपर्मदकभावो विरुध्यते । अप्रादुभूतसख तद्धाबायोगात् । 
सोऽयं परस्परविरद्धोऽ्ैः, यतदं युज्यते “नानुपर्च प्रादुमोवाव्+ इति । 
तस्मादेषोऽ्युक्तः प्रयोग इति मावः ॥ १५ ॥ 

पुनः श्ङते- 
'नातीतानागत्योः कारकराब्द्प्रयोगात्" ॥ १६॥ 

` अप्रयोग इत्यनुवर्तते । न=“नानुपखद प्रादुमौवात्” इत्ययमम्योगो- 
न्, कुतः ? अतीतानागतयोः=कारणकार्ययलक्षणयोरतीतानागतयोरथयोः 
कारकशब्दुप्रयोगात्-कर्मकारकरब्दख कतैकारकदमव्दस्य च मत्तया प्रयु- 
ज्यमानतादियर्थः । 

यथा हि “ऋणत्रयमपाङघत्य परिनाजकफो मवति" इत्यादौ शन्तेऽना- 

गते वार्थे कर्मकारफराब्दः कर्तकारकशन्दश्च प्रयुज्यते तथा “नानुपरृ 
्राहमीवात्" इत्यत्रापि शान्तेऽनागते चर्थे कर्मकारकशब्दः कवेकरार- 

कराव्द्श्च प्रयुज्यते । सुख्यया बृत्येव कचिद् मत्तयाऽपि भ्रयोगाभ्युपगमा- 

त् । आनन्त्य दि मक्तिः । तच्च यथा ऋणत्रयापाकरणपरिनाजकमः 
वनयेर्विधते तथा कारणोपमदैका्यपरादुमावयोरपि वियते । तख वि 
मानलाचच युक्तो माक्तः प्रयोगः । न चैष निमित्ताद् भवन्. कथच्िद् 

दुष्यति । नहि सुस्बप्रयोगेनैव सर्वव भवितव्य न भाक्तप्रयोगेणेति नियमे 

हेत्रलति । तस्माद् “नानुपस्च प्रादुमोवाद् इति नायमयुक्तः प्रयोगः 

इति सावः ॥ १६ ॥ 
अभिसन्धियुद्धाययन् समाधत्त 

धन विनष्ेभ्योऽनिष्पत्तेः ॥ १७ ॥ 
ननयटुक्तं त्र, कुतः ? विनटटेभ्यः=विनां गतेभ्यः कारणेभ्योऽनि" 

प्पत्तेः-काय्यौनुखत्तेरिलयथैः । 

विद्यमानानि खलं कारणानि कार्य्युत्ादयितं शद्घुवन्ति नं वित- 

एटानि । चेद् विनष्टान्यपि तानि काय्ययुपजनयितुं रष्ुः तदा विनष्टाः 
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पित्रादयोऽपि पुत्रमुपजनयितुमर्हयुः । न च विनष्टास्ते किञ्चिदुपजनयन्तो 
इर्यन्ते । न च कृषीवलाः अपरि विनष्टानि वीजानि क्षेत्र वपुपाददते । 
तत् कथमवगच्छेमहि विनष्टानि कारणानि काय्यद्ुत्ाद्यन्तीति । कारण- 
विनाशश्च सर्त्रावििष्टः तत् कसय हेतो; शालिबीनादेव शाव्यङ्कते जा- 
यते न यवबीजात् । नहि शाछिवीजविनाो यववीजविनाशाद् विि- 
श्यते । न वेक् कार्यभेदः कारणे विरिष्टराक्तयभ्युपगममन्तरा कंथ- 
चिद् युज्यते । विशिष्टा शक्तिश्च भावस्य कारणस धर्मो भवितुमर्हति 
नामावख | सोपाख्यलप्रसङ्गात् । निरुपास्यश्चायमभ्युपगम्यते। किसुक्तं ? 
माभूद् माक्तलवादयुक्तः प्रयोगः तथापि न विनष्ेभ्यः कारणेभ्यः 
का््यमुतपततुमरहेति । तदन्वयस्य तत्रावरयकत्वात् । न च कारणे विनष्टे 
कर्य तदन्वय उपपद्यते । नहि बिनष्टालन्तवः पटमन्वेतुं पारयन्ति | नच 
कार्य्य कारणान्वयो निहतं शक्यते । प्रामाणिकलवात् । न हि प्रमाण- 
निदैतं कचित् भ्माणविदो निहुवते । तस्माद् नाभावाद्वावोसतिर्यक्ता 
किन्तु भावादिति भावः ॥ १७ ॥ 

नलु बीजोपमर्दैस््याऽपि यत्र तत्र निर्दिश्यते तत्कथं मावाद्पि भा- 
बोदखत्तियुन्येत ? तच्राद- 

“क्रमनिर्देादपरतिषेधःः ॥ १८ ॥ 
अप्रतिषेधः मावाद्धावोतपततः प्रतिपेधो न सम्भवति; कुतः १ .कम- 

 निरदैशात्=वीजसख पूवौपरावखयोः पूर्वापरीमावः क्रमः, -तस्योपमदैपदेन 
निरदेशादिलर्थः। 

न खट वयं वीजोपम बीजविनाशं निर्दिशामः अपि च ? बीजस 
पूवीपरावखयोः पूवीपरीमावम् । यं किर क्रमविदः कममाचक्षते । दे 
दे हि प्रलेकसिन् बीजे भवतः । तयोयैः सर्वतः संयोगः सा बीजस 
पूवीवखा, यश्च भूमिसकलिकसंयोगाद् मध्यमागतो विभागः सा तस्यापरा- 
वसा । तयोश्च यः पूवीपरीमावः स एव तदुपमर्दैः । न च ॒तर्चि्दरेन 
.भावाद् मावोसततर्द्यति । नि भूमिसलिरुपंयोगात् पू्व्यृहं हिता 

३३ 
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वयूहन्तरमापयमानं वीजमवीनं सम्पद्यते । न च भूमिं निभि नित- मङकर संयकतमयां वीजद्राम्यामवनद्ध कनकाः न पन्ति } न च साक्षात् परद्भिवीजामावादङकरोसपिरभ्यपगन्तुं पार्यते । समानय चचचैः सवै अनिमतमु मविषु । तस्माद् दुक्ता माबाद्विोसक्त्वं भ- 
लमावात् । यशा सवषां भावानापुलतिक़रणं भाव, स एवासाकं मगवती क्रति; इति भावः ॥ १८ ॥ 

नजु फथसयमचेतनो भावो विचि्मिदं भोग्यं जगनििमौते ? त- 
न्ाह-- 

“हवः कारणं एुरुषकमोफल्यद्दीनात्” ॥ १९॥ 
ईरः-हेरकरमविपाकाशयैरपराग्टो निरतिशय्ञाननियाशतिः पुर पविरोषः कारमं =परमकारणमधि्ठावृकारणमिति वाबदभयुपगम्यते, कतः! ्कमीफलवर्नात्तीवातमानः पुराः, कुधाछाङुशकानि तत्कर्माणि, तषा नैष्फल्यमफद्य, तख दोनगुपलम्पः, तसात्--तद्मवि पुरषामु- छितकरमनैषफलयोपकम्मादिय्ैः । 
यन्न हि कश्िदमिष्ठाता न बिदते तत्र पुरमरनष्ितानि कर्मणि 

विफलानि तावदुपरभ्यन्ते । नक्राजके राज्ये कश्चित् पण्यः पुण्यफ़रुुष- रमते पश्च पापपुपसद्धे । न चैवं गति पुरुटिताना कर्मणा 
नेयं कचिद् शयते! पुष्यानां पुष्यफठुख सखस पापानां च पापफरुख 
दस नियमेनोपभोगद्नात् । नद्यानन्मनः केचिल्युलभाजः कचिद् 
ःखमानः सुखदुःखोमयमाजश्च केचिद्न्तरेण करम सम्भवन्ति । वे. 
दशः फकारम्भः शङृययाल्येन भगतो भूरकारेणेत भावेन पुरुषाणां करम- 
मिवो कथशचिद् विधातुं शक्यते । जडत्वात् ! च चाकसिकोऽयं फलार्म 
इति ु क्तं मापणम् । अतिमरस्गात् । न च चेतनाः परुषाः लयं लंलं 
फर्मफ़ठमारमन्त इत्यभ्युपमो यु्यते । अ्पशक्तिलात् । भव्यवखा- 
मसङ्गच । इश्यते च व्यवखा । तस्मादस्य स्वसोचावचख मोकमो- 
'यस्य जगतोऽपिष्ठातृकारणे सर्वः सर्शकतिरीशरतेऽधयुपयम्यते । य एष यथापुस्पकर्म॑शशतीभ्वः- -समाभ्यः प्रङृत्याख्यमनादिभावमपिष्ठाय 
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दृश्यमानमेतदखिलं जगनिर्भिमीते ¡ मोक्तारश् पुरुषाः निर्मिते तसिन् 
ठव्धजन्मानः शं खं कर्मफरं यथासमयमुपभुज्ञते । सोऽयमीश्वरो यथा 
वतेमानमिदं विमिधयुचावचं जगद्धितिष्ठति तथा भूतं भविष्यदपि 
तदयितिष्ठति । स हि चराचरेस्याख विश्वस जगतो जीवनहेतुलात् प्राणः 
भरशास्तकलत्वाचच राजा । न तसशासनं कथिद्धावः सेऽप्युह्ुयितुुत्- 
दते । वज्ञमिवोचयतं हि मह्यं सर्वदा तत्रशासनम् । तद्यथाम्नातं 
मगवति बेदे-- 

अथर्व° ११।२।४।१। 

प्राणाय नमो थस्य सवैमिदं वरो । 
यो भूतः सवैखेश्वरो यसिन् स्वै पतितम् ॥ 

अथर्व १०।८४।१। 

थो भूतं च भव्यं च सर्वै यश्चाधितिष्टति । 
खयैस्य च केवरं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥ 

ऋ० ८।७।१२१।३। 

यः प्राणतो निमिषतो मरित्यैक इद्राजा जगतो बभूव। 
थ इदो अस्य दविषद थतुष्पदः कस्मे देवाय दविषा विधेम ॥ 

१।७।१०१।५५ 

यो विश्वस्य जगतः प्राणतस्पतिर्यो बरह्मणो प्रथमो 
गा अनिन्दत ॥ 

ऋ० १।७।१००।१२। 
स वच्रभृद् दस्युदा मीम उग्रः सदंसरचेता रातनीथ 

ऋभ्वा ॥ इति । 
. तदिद्सुपनिपत्छपि सविखरं व्याख्यातम् । तयथा-- 

वृह० २।५।१५। 
स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां 

भूतानां राजा ॥ 
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बुद० ३।८५।९। 
~ एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गामि सूर्यचन्द्रमसौ 
विधृतौ तिष्ठतः 

वृह० ४।४।२२। 
एष सर्वेश्वर पष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर 

धरण एषां लोकानामसम्भेदाय ॥ 
वृह० ५।६।१। 

सवस्यशानः सवेस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशासि यदिदं 
भ्व ॥ 

माण्डू 9-६। 
एष सर्वेश्वर एष सवैज्ञ एषोऽन्तय्यौम्येष योनिः स- 

स्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् ॥ 
क्ठो० ६।२३ 

यदिदं किञ्च जगत्सर्वं पराण एजति निःखतम् । 
मदद्र्यं वञ्नञुदयतं थ एतद् विहुरग्रतास्ते भवन्ति ॥ 

भयादस्याभिस्तपति मयात् तपति सय्येः 
'मयादिन्द्रञ्च वायु सल्युधोवति प्रथमः॥ 

शता० १।२। 

ते ध्यानयोगाल्गता अपश्यन् देवात्मशक्तिं खराषीरमिं 
गाम् । यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्ता 
न्यधितिष्टयेकः-॥ । 

शेता° ६।११। । 
एको देवः स्ैभूतेषु गृढः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्त 

रात्मा। कमोध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेताः केवलो 
नियेणशओ्च ॥ इति । 

द्रेनान्तर्क्तम् । त्था-“स हि सर्ववित् सवैकती" 
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( सां° ३।५६) “खोपकारादधिष्ठानं लोकवत् ` ( साऽ 
५।६) “फलमत उपपत्तेः” (प०२३।२। ३८) इति) 
न चेवविधे भवति फलप्रदातरि भगवति नगद्धिपतो किच्चिद्नुपपं 
नाम यत् प्रकृतिसमाख्यो भावः पुरुपाणाडुपमोगाय न जातु निरमिमीतेति 
भावः ॥ १९ ॥ कः 

इाइते- १ 
, ५न पुरुषकम भावे पलानिष्पत्तेः” ॥ २० ॥ 

ईश्वरः कारणमिव्यनुवपते । न=ईरः कारणं न, ऊुतः.? पुरुषक- 
मीमवेनपुरुपकमीसत््वे फलानिप्पत्ते-फठस्य सुखदुःखतद्भेतोमारयख 
जगतोऽनुदततरिदयर्थैः 

अन्वयव्यतिरेको हि सर्व॒ कार्यकारणभावं नियच्छतः। तौ च 
पुरषकर्मणि गृह्येते न जात्वीश्वरे । यदा हि पुरुषकर्म मवति तदेश्वराजग- ` 
दुत्प्ते, यदा न मवति तदा नोत्पचते । नहि पुरुपकमीमवे कथ्धिदी- 
श्वरो विचितरमिदं मोग्यं नगटुत्पादयितुं शक्रोति । वैषम्यनैधृण्यदोषप्रस- 
वात् । जतः पुस्पकरमैव जगतःकारणं न खल्वीश्वर इति भावः ॥२०॥ 

समाधत्त-- 

“तत्कारितत्वाददतुः” ॥ २१॥ | 
अहेतुः-ई्धरो जगतः कारणं न" इत्यत्र (पुरुपकमीमावे एलानि- 

प्पे" इत्ययमहैतुः, कुतः ? तत्कारितलात्=तच्छन्देनेश्वरं प्रागरदातिः 
कर्मसंच्चेऽपि तेनैव कारितलादु्यादितल्वादिल्यथैः । त 

सलमसि जगदुतत्तौ निमित्तं पुरुषकर्म तथापि न. तत् खतच्नं 
निमित्तं मवितुमदैति । जडत्वात् । नहि जडं चेतनाधिष्ठानामावे खतच्नं 

किञ्चिनिमौतुं प्यामनोति ! थदा च प्रकृतिरेव जगदुखत्तौ खल्वप्यीप्ता 
जइलात् तदा का कथा वराक पुरपकर्मणः । जगतां परतिरीश्वरसत 
सर्वदा सर्वथा बिचित्रमिदं मेग्यं जगनिमीतुं शक्तोति । निरतिशय्तीन- 

कियाशक्तितात् । न हि त्ख सर्वज्ञख सर्वशक्तेः , सतः. किचचिदनुपपत्ं 
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नाम यत्त खातच्यात् निर्भ॑मीते । केवरं वैपम्यनेधण्यदोपौ न खोता 
मिति तदुखत्तो पुरुपकमपेक्षते । तचथेोक्तं द्नान्तरे “वदैषम्यनैषे- 
ण्ये न सापेक्षत्वात् तथा हि द्दौयति (वे०२। १।३४) 
इति । तस्माद जगदुखत्तो निमित्तमाघ् भवदपि पुरूषकर्मं॑ न॒ तकत 
सम्पद्यते । कता चेह विवक्षितः ! स च जगद्धिपतिरीश्चर एव सम्भ 
वति खतन््रलात् नान्यः किदिति स एवाभ्युपगन्तव्य इति मावः ॥२१॥ 

रक्रतिजेगतो हेतुरीश्वरो जगतः पति; । 
पुरुषास्तस्य मोक्तार इति दादोनिकी मतिः॥ १॥ 

सम्प्रति खमतं द्रढयितुं खभाववादिनसुस्थापयति-- 
“अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतैश्ण्या- 
दिदरौनात् ॥ २२ ॥ 
अनिमित्ततः=ऋते निमित्तात कारणात् खमावत इति याद् भावो- 

लन्तिःमावमावस्योलततिसैवतीति मन्तव्यं, कुतः १ कण्टकतेष््यादि- 
द्दनात्=भदिना मयूरचित्रादि परिगते, तैक्ष्ण्यं संखानविरोषः, 
सनिमित्ततः कण्टकतेर्ण्या्ुसपतै्टतवादियरथः। 

. यत्तावदुलयते तदनिमिततत उसयत इति चं थथा कण्टकते- 
कषयादिकम् । उप्यते चैतद्धावलातम् । अतोऽनेनाप्यनिमित्ततोऽवस्य- 
सुखत्तवयम् । नेद्येकमनिमित्ततत उत्पद्यते नापरमिति सम्मवति । तस्माद्- 
निमित्ततो भावोत्पत्तिनं जातु प्रकृत्यादिनिमित्तत इति भावः ॥ २२ ॥ ` 

पू छ्ठेन समाधत्त-- 

“अनिमित्तनिमित्तत्वान्नानिमित्ततः ॥ २३॥ 
भावोखत्तिरित्यनुवरैते । अनिमित्ततः=विना निमित्तं न=माोसप्तन 

तः १ अनिमित्तनिमि्तलरात्=भनिमित्तखेव तत्र निमितततवादिलैः । 

अनिमित्ततो सावोत्प्तिरिति घ्ुवता खस्वनिमित्तस्य तत्र निमित्तल- 

मवयं वक्तव्यम् । अन्यथा पञ्चम्युपादानानुपपत्तः ¦ नह्यनिमित्तस् 
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निमिचत्वामावे ततलद्वाचिकरा पश्चमी विभक्तित्पादाुं शक्यते । तथा 
च ऊुतोऽनिमित्ततो मावोत्ररिरिति मावः] २३ ॥ 

वास्तवं समाधानमाह-- 
“निमित्तानिमित्तयोरधौन्तरभावाद्परतिपेधः” ॥ २४॥ 
अप्रतिपेधः=मावोतय्तो निनिततपरतिपेधो नोपपयते, कुतः १ निमिता 

निमित्तयोः निमिचछानिमित्तस वचार्थान्तरभावाव्-रदमस निमित्तमनि- 
मितत चेदनिति प्रतीता भित्नार्थत्ानगमाद् प्रतिभावक्रा् भेदेन तिद्धत्रा- 
दिति यत्रदिवर्थः। 

यत् तावननिितग्रमाणमावया प्रचक्षपरतीला स्िष्वति न तत् क- 
धिद्पहोतुं शक्रोति । प्रमाणतिद्धस्ापलरपासस्मवात् । म्रतिमावकार्ै 
च निमित्तानिमित्ते भेदेन तथाभूतया प्रद्क्षप्रतीत्या सिध्यतः । तत्थ 
निमिचापहुवः लात् । न च यप्र प्रलक्षेण नोपलभ्यते तत्र तननालि । 
प्रचसेणानुपरुन्धलानुमनेनोपलब्पं शन्यलात् । नहि कनिनैमित्तिकं 
कार्यमनेमिततिकं च कचिदिति युज्यते । कार्व्यमात्रच नैमित्तिकतनिय- 
यमात् । न च मवेन सिद्ध व्वा निमित्तभ्युपगम इति चार भाषणम् । 
कसैष खमाव इति प्रन्ने खभावाशयस्य निमित्तस्वावद्यं वक्तव्यत्वात् । 
नटि निमि्ताध्रयणामातरे केवरदेकरसात् खमावादू विचित्रकाव्योतयत्तिः 
कन्चित् समाधातुं शक्यते । तस्मादनिमिचतो सरोसतविरित्ययुक्तोऽ- 

शयुपयमः, युक्तश्च ययायुरपकर्म निरतिशयक्ञानक्रियारक्तिना पुरुपविरेषे- 
गेश्वरेण कारिता प्रकृयास्यादनादिभावाद् मावमात्रलोततिरिदभ्युपगमः 

इति भावः ॥ २४ ॥ 

परपङ्गाजगदुतततिविषयो वेदिकः सिद्धान्तो मध्येऽपद्वादमाराङ्गय 
सम्बद् परीक्षितः । सं एव चान्ते खभाववादमायङ्य व्दीङृतः। स~ 

्परति पुनखलैव द्दविे वादान्तराणि दूषयितुसुपक्रममाणः सर्वतः युर- 
साद् स्वीनित्यवादं तावटुपन्वलति-- 

“सर्बैमनिलस्तपत्तिविनादाधमेकत्वात्” ॥ २५॥ 
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; सतैनमावमा्नमनित्यम्-भ्िंत्यत्वधर्मकं वेदित्तयं, कुतः ? उत्ति 
विनारधर्मकल्वात्-उलयत्िश्च विनाराश्च तौ धर्मो यख तख भावस्तं, 
तसात्--उयत्तिविनागाध्यत्वादिल्थैः । 
यो यो मावः स सर्वः उदत्तिविनाराधर्मकः । यश्चोतपत्तिबिनाशर्मकः 
सोऽनिल्लो थथा घटादिरिति दम् । उसपत्तिविनारधर्भकं च सत 

भावाद् घटादिवत् । तस्मादनिल्यमिति भावः ॥ 
, तन्न कदाचिद्धावोऽनित्यतवम् । यदनुलन्ने न भवति तदुतक्तिपमकम्। 

यच्चाविनष्टं न मवति तद् विनाञ्ञधर्मकभिति विवेकः ॥ २५ ॥ 
, समाधत्ते- 

नानिदयतानिदयत्वात्" ॥ २६ ॥ 
* सर्ममनियमिल्यनुवतते । न=सर्वमनियं न, कुतः १ अनिता 

नि्यचात्-सवौनुगतायाः अनित्यतायाः नित्यत्ादित्यथैः । 

सर्धमनिल्यमिति वदता सर्वानुगताऽनित्यता तावदनिचाऽऽहोलिनि- 
सेति वक्तव्यम् । अनियेति चेत् ? न सर्वमनियुपपद्यते । सवोनुगताथा 

अनित्यताया अनित्यतैन तदाश्रयस्य सर्वसख॒नित्यतापातात् । नियति 

चेत् १ युतां सर्वमनि्यं नोपपद्यते । सवीन्तःपातिन्याः ` अनिलताया 

-नि्यलादियं ॥ २६॥ 
आरद्गते- 

“तद्निलयत्वमगरेदीद्यं विनारयादुविनाद्रावत् ॥ २७ ॥ 
उः -दाहाईै काष्टादिकं विनारय-द्वाऽनुविनाशवद्न 

पश्चाद् विनाशाद् यथाऽनित्यलं तथा तदनि्यतवै=तखा; अनिलयतायाः 

समै विनाद्य विनासाद्नित्यत्वमित्यथैः। 

यथा ्यमनिः खाश्रयं दाद्यं विनाद्य पशात् खयं :विन्यति तथाऽ 

निलताऽपि खाश्रयं सर्वमनिलयं विनाद्य पश्चात् खयं वितदयति । -यच 

विनश्यति तदनित्यम् । अतोऽभिवदनिल्यताऽप्यनित्या ! न च "तस्मा 

अनिल्लवादाश्रयख सर्वख निल्यतापातः । तख ॒दाह्यवत् पूर्वमेव विन 

छत्वात् । तथाचोपपननं सर्वमनिल्मिति मावः ॥ २७ ॥ 

\ 
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समाधत्ते-- 
“निलस्याप्रयाख्यानं थथोपलन्धि व्यवय्था- 
नात् ॥ २८ ॥ 
नित्यख=नित्यमावस्यप्रलास्यानेप्रल्ास्यानं न सम्भवति, कुतः ! 

यथोपकन्धियथाम्रमाणं व्यवखानात्~्वसितत्वादि्यथैः | 
यतत् खट प्रमाणेनोसन्तिविनाराधर्मकं नोपलभ्यते तन्नि, यत्तो 

पकभ्यते तदनित्यमिति व्यवसितम् । न च यथाप्रमाणं व्यवखितख 
प्रत्याख्यानं सम्भवति । नदि यत् परमाणेनो्यत्तिविनाराधर्मकं नोपरम्यते 
तदनित्यं यच्चोपठभ्यते तन्नित्यमिति सद्धच्छते । न च प्रृतिपुरुपेशवराणा- 
मुत्पत्तिविनाश्धर्मकल्मद्यावयि प्रमाणेनोपठन्धम् । न चोपठस्मामावि 
नित्यानां तेषां कथित् प्र्यास्यानं युज्यते । तसादयुक्तः सर्वमनिलमि- 
त्यभ्युपगमः, युक्तश्च प्रकृतिः पुरुप ईश्वर इलयतत् त्रयं निंत्यं॑तदिततर् 
सर्वमनित्यमिति वेदिकोऽभ्युपगम इति मावः ॥ २८ ॥ 

वादान्तरमुषन्ययति-- 

“सर्व निं पश्चशरूतनिलयत्वात्" ॥ २९॥ 
स्वै-विवादाखदं गोघरादिभावसाव्रं निं =नित्यत्वर्मकं वेदितव्यं, 

छतः १ प्चभूतनिललवात्--तदृत्मनां प््भूतानां नित्यलादित्यथैः । 
पश्चभूतमयं खट सवे गोषटादिमावमाचम् । नासि ताच्क् कि 

विदू मावान्तरं यद् भूतमयं न सात् । पञ्चभूतानि च निलानि । तः 
सदेतत् सै गोघटाद्िमावमात्रमपि नित्यमिति भावः ॥ 

तच्च सततभावो नित्यलमिति विवेकः ॥ २९ ॥ 

दूपयति-- 
“नोत्पस्तिविनादाकारणोपरब्धेः” ॥ ३० ॥ 

स निल्यमिदयनुवरसैते । नसते निलयं न, कुतः १ उत्पत्तिविनाशका- 
रणोपलव्धेः=उत्पत्तिकारणस विनाराकारणसख चोपङम्भादिखर्थैः । 

घस ह्युसत्तिकारणं विनाशकारणं च प्रमाणतः उपलम्यते न तन्नं 
४ 
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मवितुमर्ति । नियसयोसत्तिविनाशकारणयोरयुपलम्भात् । व्याधात्ताच | 
नहि निलयं चोसपत्तिविनाशकारणकं चेति न व्याहन्यते । गोधरदिश्चोल- 
तिकारणं विनाशकारणं चोभयं प्रमाणेनोपलभ्यते तस्मात् सर्वं नि. 
भित्ययुक्तमिति भावः ॥ ३० ॥ 

आ्षिपति- 

“तष्ुक्षणावरोधाद्प्रतिषेधःः ॥ ३१.॥ 
अप्रतिषेधः~सर्बनित्यलपरतिपेधो नोपपद्यते, कुतः? तदक्षणावरोधात्ः 

तद् भूतानि पराख्शाति; मोघटादिभावमा्रय भूतलक्षणेन भूतखमा 
वैन भूततवेनावरुद्धलादियर्थैः | 

चेदुतपद्यमानं विनद्यद्मा गोषरादिकं भूतरक्षणं नावरुन्यात् तदाऽ 
वद्यं तदनित्यं स्यात् । न च भूतलक्षणं न तत् कर्दिविदवरुणद्धि । 
नहच्मानं विनदयदवा गोषरादि कदाचिदभूतं सम्पद्यते । न चाभूत- 
त्वाभावे तदनि्ं यज्यते ! तस्माद् युक्तं समै नित्यमिति भावः ॥३१॥ 

दूषयति-- 
^“नोत्पत्तितत्कारणोपलब्धेः” ॥ ३२ ॥ 

ननयदुक्तं तन्न; कुतः १ उद्यत्तितक्तारणोपकन्धेः=उत्त्या विनार- 

मुपठक्षयति, गोघटादेरुलत्ेर्विनारस्य तत्कारणस्य च प्र्यक्षत॒उपल- 

म्मादि्ययेः | 
यख ह्युसत्तिविना्सत्कारणं चेति त्रितयं प्रद्यक्षयुपरभ्यते न त~ 

ननिलयं मवितुमरदति । नित्यस्य कुचापि तथा तदनुपर्न्धेः । गोषददेशे- 
तत् नितयं मयक्षमुपरभ्यते । तसादेतन्न निलयं किन्त्वनितयम् । तथा 

व्चायुक्तं सवे नित्यमिति भावः ॥ 
ूर््रोतपत्तिविनारकारणोपर्थिदतुः, अत्र॒ तूरपत्तिविनारोपठन्ध- 

सतत्कारणोपरुव्धिश्च हेतुरषन्यस्त इलपौनरक्यम् ॥ ३२ ॥ 
नजूलतितंत्रारणोपरव्धिः समोपरव्धिवद् रमः किं न सखत्{ 

तज्नाद-- 
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“न व्ययस्थादुपपन्तेः ॥ ३३ ॥ 
न=उसत्तितत्तारणोपरन्धिः खमोपरन्धिवद् भ्रमो न, कुतः ? य- 

वखानुपपततेः=दं कायै कारणमिदम्” इतिलोकपिद्ायाः व्यवसाथाः 
नुपपतरि्रथैः । 

न तवत् चतरे काचित् का्यकारणव्यवया विधते । तत्र सर्वभा- 
घानां युगपत् प्रतीयमानलवात् । छेके चेदं क्यं कारणं चेदमिति व्य- 
वखा प्रलक्षमुपरुभ्यते । न च सा सर्वनित्यते कथञ्चिदुपपद्यते । तदुपप. 
ततश्च युक्ता । तस्माुखत्तितत्कारणोपछन्धिः खमभोपरुव्धिवद् न भ्रमः। 
तथा चादुक्तः सर्बनिल्यलाम्युपगम इति भावः ॥ ३३ ॥ 

वादान्तरमाद- 

“स्व पृथग्. मावटक्षणपथक्तलात् ॥ ३४ ॥ 
सरनगोधरादिमावजातं प्रलेकं भाव इति यावत् प्रथक््नाना, 

कुतः ? मावलक्षणए्थक्ात्-मावानां लक्षणानि मावलक्षणानि. ठ- 
श्यन्ते समास्यायन्ते भावाः एभिरिति श्युयत्तेरयवाः, तेषां परथक्तं 
नानार्लं, तस्मादिव्यथैः। 

एवं हि एथगवादी मन्यते छणदिभ्यो यतिरिकतं नालि किचिद् 
द्रव्यम्, भवयतेभ्यश्च व्यतिरिक्तो नास्ति कश्िद्वयविलक्षणो मावः । 
नाना च ह्पादिलक्षणा अवयवाः । तस्मात् तस्समुदायात्मकोऽत्यवि- 

लक्षणो भावोऽपि नाना, नालि कथ्िदेको भाव इति भावः ॥ ३४ ॥ 

दूपयति-- 

“नानेकलक्षणरेकभावनिष्पत्तेः" ॥ ३५ ॥ 
तव एथगिलययवैते । न= थग् न, कुतः १ अनेकलक्षणेः= 

नानाऽवगमैरेकमावनिष्यततेः=रकस्यावयविलक्षणस भावस निष्पत्तरुसत्त- 

रिघ्थः। 

चेद्वयवेभ्यो व्यतिरिक्तः कथिद्वयविरक्षणो भावो न ख्यात् तदा 

, नासो विलक्षणकास्थैकारी खात् । अलि चैयोऽवयवेभ्यो बिलक्षणकाय्यै- 
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कारी । नह्यवयविलक्षणया गवा यत्कार्यं निधीयते तत् तद्वरयवैः कथन 
विधातुं शक्यते । घटादिना वाऽ्रयविटक्षणेन भावेन यत्कार्यं क्रियते तत् 
तद्वयः करु प्यते । तस्माद् मवति प्रतिपत्तिनूनमवयवेभ्यो व्यति- 
रिक्तस्दारन्धोऽस्ति कथिदरवयविकक्षणो भावः, स चैकी न जातु ना- 
नेति मावः ॥ ३५॥ 

नञ विलक्षणकाय्यैकारितवमातरादवयवेभ्यो व्यतिरिक्तः कश्चिदेको 
भावो न सिध्यति, समुदायिम्यः समुदायस्य विरक्षणकाय्थैकारिलसम्भ- 

वात् १ तत्राह-- 

'“लक्षणन्थवस्थानदिवाप्रतिषेधः ॥ ६६ ॥ 
एवकारेण भतिमावं लक्षणान्यवसानं व्यवच्छिनत्ति । अपरतिपेषः= 

अवयवव्यतिरिक्तखावयविलक्षणस् भाव्य प्रतिपेधो नोपपद्यते, कुतः ? 

रक्षणव्यवलानात्-प्रतिभावं उक्षणानां वयवसित्ततरादिलथैः । 

अवयवा; खलु प्रतिमावं व्यवसिताः अवगम्यन्ते गोरबयवाः भमी 

धटावयवाः अमी । चेद्वयवेभ्यो व्यतिरिक्तः कश्िदेकोऽवयविरक्षणो 
मावो न खात् तदा नामी भरतिमावं व्यवसिता अवगम्मेरन् 1 मवग 

मयन्ते च। तस्मात् प्तिपयते नूनमस्ति कश्िदवयवेभ्यो व्यतिरिक्तोऽवय" 

विलक्षणो ,भावः यजाम सवे व्यवसिताः 1 स चैको विदयते ने नानेति 

-भावः ॥ ३६ ॥ 
वादान्तरं दर्शयति-- 

ध्सर्वमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः" ॥ ७ ॥ 

सदै-गोघयादिमावजातमभावः=ममावात्सकं विते, कुतः ? मवेषु= 

अ्रयेकमावेधितरेतराभावसिद्धिमन्योऽन्यामावात्मकल्वसिदधेरिलथैः । 

यख हि येन सामानाधिकरण्यसुपलस्यते तख तेनासि तादाल्य- 

मिलय्युपगन्तव्यम् । शुद्धरः सुव ण्डलमिव्यादौ वटादीनां -कदादिना 

तादास्ये सदेव सामानाधिकरण्यस्य दनात् । उपरम्यते च भवयेक- 

भावस्याभावेन सामानाधिकरण्ये धथांऽनशा गोरषटो ` वर इत्यादि । न 
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चद मोषटष्रीनामश्वामावादिना तादात्याभवे कथ्चिदुपप्ते । तादा- 

स््याश्युपगमे च प्रयेकं गोवरादिभानोऽभाव इति निष्पलं सिध्यति । 
किमुत ? यथ्रतीति खदु सव मावाः व्यवलातुमन्ति नायथाप्रतीति। 
भवति न्वे प्रयकमावप्रतिपेधगोचराऽसती गौरधातनाऽसन् 

घटः परातम- 

नेद्ादिका प्रतीतिः | न चैषा भ्रमः । वाधकरानुपरग्धेः । न च तद्पहुवो 

युक्तः । सर्वभावान्वखाप्रसङ्धात् । भ्रमाणसूतया च ततया प्रयेकं गो- 
घटादिमायोऽभाव इति युतं व्यवतिष्ठते । तथा च सिद्धं स्वेममावः 

दति भावः ॥ ३७॥ 

दपयति-- 

धन खभायसिद्धेमौवानाभ्ः ॥ ३८ ॥ 
सरथमभाव हलनुवर्वते । न~सर्वममावो न, छतः १ मावानां=गोषरा- 

दिसर्वमावानां खमावसिद्धे=मसाधारणो धर्मः खमावः, तेन सिद्धरित्यथैः। 

यदि मोघटाद्यः संव भावाः जमारातकाः भवेयुः तदा न ते ख 

भविन सिध्येुः। खमावेन च सिष्यन्ति। नहि सिध्यनती गोगोतैन सिध्यन् 

वा घटो धटलेन न सिष्यति। न च गोतेन शिष्यन्ती गोः षट्तरेन च सि- 

ध्यनू घटः कथव्रिदमावः सम्पद्यते । तख निरूपार्यलेन गोतादिधर्माय- 

लयासम्भवात् । न चानश्वा गोरपरो घट इ्यादिसामानाधिकरण्योपरब्ध्या 

गोधसदीनामभावलं सेदधमहति । सामानाधिकरष्यसयाश्वादिभ्यः प्रग् गो- 

धराद्य इलं पुरखछल्यप्युपपत्तः । प्थक्लस च गुणलेन गोवगदिमि- 

वैस्तादास््यसम्भवात् । न चासती गौरधातमनाऽस्न् घटः पशत्मनेतयादि- 

प्रतीत्याऽपि मोवटादयोऽमावाः सिध्यन्ति । तखा अश्चत्ययोगो गवि पट 

लयोगश्य घटे नाज्ति किन्तु गोलयोगो भवि धटत्रयोगश्च षठेऽस्तीत्या- 

द्थैविपयत्येामावात्मक्रलाविपयत्रात् । अतो न॒ सर्वमभावर इति 

भवः॥ ३८ ॥ 

आश्षिपति-- 

ध् खमावसिद्धिरापेश्चिकत्वात्' ॥ ३९ ॥ 
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भावानामिव्युवर्वते । खभावसिद्धिःन्मावानां खमानेन सिदध 
नासि, कुतः १ भपिक्षिकलात्-परपेक्षसिद्धिकत्वादिययः । 

भिलखभवाः खल्वमी सवै गोधटाद्यो मावाः च॒ जातु प्रमनपेक्य 
खमावतः सेद्धुमरदन्ति । रोके भिन्रखभावानां मावानां परमनपक्य खमा- 
वतः सिद्धिरद्दनात् । नहि मिन्रेखमावं नीकं पीतं पीततं वा नीलं हं 
दध दीवा हं पिता पुं पुत्रो वा पितरमनपेष्य खमावतः सिध्य- 
तीति कचिद् दश्यते । न चादष्टय करनं न्याय्यम् । थथा चामी 
नीलादयो मावा अपिकषिकाः परयिक्षसिद्धिका इति यावत् तथा गेय 
द्यो भ॒वा अप्येक्षिकाः वेदितव्याः । अश्वादिकमनपेध्य तक्तिद्धे्य- 

सम्भवात् ! .अपिकषिकं च सर्मवालवं षट थथां जवादुघुमापिक् 
स्फटिकरैौहियम् । अपिक्िकाेमे मोषटादयो भावाः! तसमात् तेऽ- 
प्यवास्तवाः ! तथां च सिद्धं स्वमभाव इति भावः ॥ ३९ ॥ 

दूषयति-- 

(“=पादतत्वाद्युक्तम्” ॥ ४०॥ ` 
भावानामपिक्षिकृलमिति विपरिणम्याुवतैते । अदुक्तन्मावनामा- 

पक्षिक न युक्त, कुतः १ व्याहतल्नात्=अन्योऽन्याश्येण व्याहतत्व 
दिः । 

चेदृश्वादिभावपेक्षाः ख गोधटादयो -भावाः तदाऽशवादयो मावा, 

न जातु गोषटादिमावय्ा इति मन्तव्यम् ! लोके सफटिकरोितयखं 
कुघुभछेोदिष्यपिकषलरऽपि ङसुमरोहिद्यस्य तदनपक्षवद्शेनात् । अथा- 

-श्ादयो सावा अपि गोघटादिमावपिक्षा इति मन्यसे १ तद्ाऽन्योऽन्याश्चयः 

प्रसल्येत । न चान्योऽनयाश्रयाः भावाः कचित् प्रकप्यन्ते । न च नी- 

छादिमाववददोषर इति युक्तं वचः । नीरादिमावानां ग्रहणमत्र ` परषे- 

कषायाः सर्ेऽ्यु्ततौ तद्मावात् । नदि नीख्युत्ययमानं पीत्त, षीतसु- 
समानं वा मीठम्षते । परिमाणमेदौ च हलल्दीधैतलै भावानामेः 

सक्तिकौ नात्मोसत्तौ किश्निद्षतेः केवरं तदति्यानतिशये परस्परम 
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कषय गृ्धेते । पितापत्रयोरपि जन्यजनकमाव एव परस्स्मपेश्य गृहते 
न च ती परस्रमपेकय भवतः । तसादयुक्तं भावानामपिक्िकलम् | 
तथा च सिद्धं न सर्वममवि इति भावः ॥ ४० ॥ 

सम्प्रति स॑ख्यैकान्तवादं दूषयितुयुपकरमते-- 

“संख्यैकान्तासिद्धिः कारणालुपपत्युपपत्तिभ्याम्॥। ४१॥ 

संस्येकान्तासिद्धिः=स्मेकमेककारणकलवादिति पर््रेकलयसंख्यानि- 

यमः संख्यैकान्तः, तसापिद्धिः सिद्धिनैमवति, कुतः १ कारणानुप- 

पद्युपपत्िभ्यां -निःतहायेकाकिनः कारणस्वानुपपत्तेः ससहायख चोप्- 

पत्तरिष्यथैः । 
यख खल्ेकस्य तच्चख कारणालदेकमिदं सर्वमित्याखीयते तत् किं 

निःसहायं कारणम्, आहोखित् सहायम् । निःसहायमिति चेत्? तदा 

न तदस नानानिधख जगतः कारणयुपपदते । निःसष्ठायादेकाकिनः कार- 

णदू नानाविधविनातीयका््ोसत्वदैनात् । भ हि कुतधिदेकाकरिनो 

निःसहायात् कारणाद् विजातीयनानाविषका्योसततिैरते । न चाट- 

एस कल्यनं न्याय्यमिलेककारणकलाभावातेकं सर्वम् । अथ ससदाय- 

मिति चेत् ? तदा कलतत्सदाय इति वक्तव्यं किं पदार्थो वाऽपदार्थो वा | 

अपदा इति चेत् १ व्ययैः परिश्रमः । यः ख सयं नासि स किंमपरस 

साहाय्यमाचरिप्यति । पदाथ इति चेत् ? तदाऽऽगतं द्वितीयेनेदयेकका- 

रणकत्वाावातनैकं सर्वमितिमावः ॥ ४१ ॥ । 

अचं संस्यैकान्तवादी शङ्कते-- 

धन कारणावयवभावात्' ॥ ४९॥ 

तंसयैकान्तािदधिरिललुव्ते । न=संसयेकान्ततिद्धिन, इतः १ 

कारणावयवमावात्=एकं तत्त कारणं, तदवयवानां सद्धावो भावः; 

तसादि्य्थः 1 

यत्तावदेकं तत््वमस्य नानाविधस् जगतः कारणं ब्रूमो न तत् सस- 

दायं कारणम्, अपिच्च ? निःसदायम् । निःसदहायखापि च तख विजा- 
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तीयनानाविधका््य॑जननपर््यापान् बहुविधानेव्यवानभ्युषगच्छमः । सत्सु 
घ तेषु न तस्य किश्चिदनुपपनं नाम यत्न वुरयात् ! अतो च संस्यैका- 
न्तासिद्धिरिति मावः ॥ ४२ ॥ 

समाधत्त- 
“निरवयवत्वाददेतुः" ॥ ४३ ॥ 

अदैतुः=“कारणावयवमावात्" इत्ययमहेतुः, कुतः ? निरवयवल्नात्- 
सर्वैकारणस्य निरबयवत्वनियमादिव्य्थः । 

यत् खट सावयवं तत् काथ्यैमिति नियमः । चेदेकं त्वसपि सा 
वेयवमभविष्यत् तद्ाऽवद्यं कार््यैमसेत्यत् । न च तत् काय्यै सवत् 
सर्वस्यास्य कारणमुपपद्यते 1 सर्वकारणस्य निरवयवत्वनियमात् } निरवयवख 
च निःसहायस तख सुतरां तत्कारणत्वेमनुपन्नम् } सहाये च तसिते- 
ककारणकलामावान्नकं सर्वमिति संस्यैकान्तासिद्धिरिति मावः ॥ ४१ ॥ 

समाप्ता ध्रेदयभाव-रीक्षा । “फलम्ईदानीं परीक्षणीयम् । 
तच्र पूर्व तावसरीक्षाञ्गभूतं संशयमाह-- 

“सयः कालान्तरे च फलनिष्पत्तेः संराथः” ॥ ४४ ॥ 
सथः=पाकादिकर्मणां सदयः काछान्तरे चनछृष्यादिकर्मणां काल 

न्तरे च एकनिष्त्ते=ओदनसस्यपरश्ति रू निषपततर्मिष्यत्तिददीनादिति 
यावत् संशयभ्=किसग्निहोनादीनि कमणि सद्यःफलान्याहोलित् क 
ठान्तरफलानीति सचति संशय इलयथैः 1 

कानिचित् कर्मणि सदयःफङानि दृष्टानि यथोदनादिफ़छनि ` 
पक्रादीनि कमणि । कानिचिच्र काठान्तरफलनि इष्टानि यथा 
सस्मादिफलानि ङष्यादीनि कमणि }, विहितानि प्रतिषिद्धानि चार्भिहेत्र- 
सुरापानादीन्यपि केमीणि । तसात् संशयः किमिमानि पाकादिकर्मवत् 
सद्यःफलानि, कृष्यादिकर्मवदाहोखित् काङान्तरफलानीति भवः ॥ 

तन्न क्मव्यवदितो्तरकाल्लं सथस्त्व॑, कर्मनाशोत्तरकाललं का 
लान्तरत्वं, किंबहुना साक्षात् कर्मणा फएलनिष्पत्तिकारः “सयः 
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कालः” अदृष्टद्वारा कर्मणा फलनिष्पत्तिकालः “काछान्तरम्” इति 
विवेकः ॥ ४४ ॥ 

तत्र सद्य इति पूर्वपक्षे समाधानमाह-- 
“न सद्यः कालान्तरोपभोग्यत्वात्” ॥ ४५ ॥ 
फरनिप्मत्तिरिति विपरिणम्यानुवतैते । विदहितपरतिपिद्धकर्मणामिति 

फलपरीक्षासामथ्यीत् सम्बध्यते । सयः=विदितप्रतिषिदधकर्मणां सच; फल. 
निपत्तिनैननोपपदते, कतः १ काठान्तरोपमोगलात्-तसख कालान्तर- 
णोपभोक्तं योग्यल्रादिलरथः । 

अभिलोत्रादीनि कर्माणि तावद् विहितानि, सुुरापानादीनि च पति- 
पिदधानि । विदितानां तेयां फं खगैः, पतिपिद्धानां च तेषां फलं 
नरकः 1 घुखटुःखिगरपौ च खर्गनरकौ । न च तयोर्निपपत्तिः सो 
भवितुमति । सर्ब फलवरिरोषनिपयतेरदशकालविरोपपेक्षानियमात् । नहि 
लोके कथित् फरविरोपो देशकालविरोषपिक्षामन्तरेण निष्पद्यमानो ह- 
स्यते । न वा शालते कचित् तदनपेक्षा फलविरोषनिप्यत्निः श्रूयते । न 
च कालान्तरे निप्पदयमानयोः युखदुःखविरोषयोरुपमोगः स्यो युज्यते 
यस्य यदोदयत्तिसतसख तदैवोपमोक्तुं शक्यत्वात् । अतो न ॒विहितमतिषि- 
कर्मणां सयः फठनिप्यत्तिः, अपि च ? काठान्तर इति भावः॥४५॥ 

अचर गङ्ते-- । 
“कालान्तरेणानिष्पत्तिर्देतुविनादात्" ॥ ४६ ॥ 
कालान्तरेण=काठान्तरेऽनिष्पत्तिः-फठनिप्त्तिनै युज्यते, कुतः ? 

हेपुविनाशचात्-फरदेतुकर्मणसतदानीं विनष्टत्ादिर्थः। 

विमाने ख॒ कारणे कार्ययं॑निष्प्यते नावि्यमाने } फल प्रति 
कारणं च कर्म । तच्च काङान्तरे न वियते । विनष्टत्वात् । न च 
विनष्टात् तसात् कार्य्यनिष्प्ि्युज्यते। छोके विने कारणे का््यनिष्यत्य- 
दनात् । अतोऽयुक्ता काठान्तरे फए़ठनिष्पत्तिरिति भावः ॥ ४६ ॥ ,. 

३५ 
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समाधत्ते- 
“प्रा्निष्पततवरक्षफलवत् तत् स्यात्” ॥ ४७॥ ` 
क्षफलवत्-यथाहि फलनिष्यतेः प्राग् विनषटादपि मूरुतेकादिलक्षणात् 

कर्मणो वृक्षफलं मवति तथा प्राङ्निषपत्तेः=फठनिप्पत्ते प्राग् विनष्टाद्पि 
विहितप्रतिषिद्धकर्मणसलत्-खगीदिरक्षणं फर सात्-मविष्यतीत्य्थः । 

थथा हि विनष्टाद्पि फठाथिना क्रियमाणाद् वृक्षमूरसेकादिलक्षणात् 
छर्मणो रमद्रव्योपत्या कालान्तरे फलं निणदते तथा विवष्टादपि 
विहितप्रतिपिद्धकर्मणो धरमाधर्मलक्षणादष्टोसत्या कालान्तरे खगीदिल- 
क्षणं फठं निष्पुमरैति । किखुक्तं ? यथा हि रागादितः प्रवृत्तेन पुर- 
पेण वृकषमूलसेकादिरुक्षणं कर्म क्रियते । विनष्टे च तसिक्न्धातुना स्- 
हीतः एथिवीधातुराभ्यन्तरतेनसा पच्यमानो रस्रवयं निर्वसैयति । तच 
रक्षानुगतं पच्यमानं कालान्तरे फठं निष्पादयति ! तथा रागादितः भ्रः 
त्तेन पुरषेण विहितनिषिद्धक्षणं कर्म करियते । तच विनरयद् सदारः । 
धमपर्मलक्षणमदृ्ं निरवतयति, यक्किर “भीमां सका भपूर्वमिः 
्गिरन्ते। तन्रात्मानुगतं पच्यमानं कालान्तरे युदुःखलक्षणं फलं त 
यति ! न चादृष्ेन निष्पाद्य फठं कर्मनिष्पायं न भवतीति वक्तु 
व्यापारेण व्यापारिणोऽन्यथासिद्धेरसम्भवात् । अन्यथा ६५ दिति 
निमद्यमानं बहिज्ञानमपि ठञ्िकं न खात् । असि च र्त् का 
तस्भात् कर्मणा काठान्तरे फठनिष्पततो नासि कथिदोष इति भावः\;४७॥ 

मनुं कर्मणा यदिदं एर निष्प्यते तक्ति निष्पत्तेः प्रागसद् मवति 
किंवा सदिति जिज्ञासायां पूवै तावत् पूरवपक्षमाह-- 

“नासन्न सन्न सदसत् सदसतो्वेधम्यातः' ॥ ४८ ॥ 
प्राङ्निषपत्तरित्यनुवतैते ! फलमिति ्रकरणाह्छम्यते, तच्च काय्यैमा- ` 

नोपलक्षणम् । नासदिति प्रतिज्ञायाम् “उपादाननियमात्" न सदिति 
प्रतिज्ञायाम् “उतयत्यसम्भवात्, इति च हेतुद्रयेषः ।. असत्-निष्त्तः 
प्र् फरमसत् ननन .भवति, कुतः ? उपरादाननियमात्-का्यैविरेष 
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निष्पये कारणव्ोपोपादानस्य नियमात् । सत्=निप्त्तेः पराक् एलं सत् 
न=न भवति, कुतः ? उत्पत्यम्भवात्-पत उत्पत्तेः सम्भवाभावात् । 
सद्सत्=निष्पतते भ्रा फठं सदसत् नन भवति, कुतः ? सदसतोः 
सतोऽसतश् द्यविधर्म्यात्=विरुद्धधर्मकलात् मिथो विरोधादिति याव- 
दि्य्थः | 

चेदुत्पत्तेः प्राक् कार्ययमसद् भवेत् तदा कार्ययविरोपोयच्यर्थं कार- 
णविरेपोपादाननियमो न स्यात् । असक््वस्य सर्वत्राविशिष्टतवेन नियम- 
हेतोरभावात् । नदि घटसत्वं यथा रक्तिकायां वर्ते तथा तन्त्रादिषु 
न वरते । तैठासत्ं च यथा तिल्पु वतैते तथा सिकतादिषु च 
वरैते। पृतितराविरपेऽपि त्तिकैव तु षटोलत्य्ुपादीयते न तन्लाद्यः। 
तिया एव तु तैकोतत्त्यथमुपादीयन्ते न ॒सिकताद्यः ¡ अतोऽवगम्यते 
नोततेः प्रागसि काय्यैमसत् । न च तदा सतोऽपि काय्य॑सोदप्तिः 
सम्भवति । सत्तासम्बन्धसेवोत्पत्तिपदाथैलात् । तस्य चोदततेः प्रागपि वि- 
दयमानलवात् ! अन्यथा न तत् तदा सत् खात् । न च सत्तासम्बन्धे वि- 
दयमाने पुनस्तत्सम्बन्धो धरते । मवति च कारणव्यापारेण तत्सम्बन्धः । 
अतो विज्ञायते नासि तावदुतपत्तेः प्राक् काय्यै सत् । नापि सदसदिति 
वन्तु पायते । तयोः परस्परविरोधेन सदमावासम्मवात् । नदि यदू 
यदा सत् तत् तदेवासदिति सम्भवति । तसान्नो्यत्तः प्रागस्ति सद्सदपि 
कार्यमिति मावः ॥ ४८ ॥ 

सिद्धान्तमाद-- 
“उत्पादन्ययद्दोनात् ॥ ४९॥ 

रार् निष्पत्तेः सदसदिति चानुवतते । फठपसम्बन्धः पूर्ववत् । नि- 
प्पततः प्राक् फलं कायै सदसदिति वेदितव्यं, कुतः ? उत्पाद्व्ययदै- 
नात्तदुसत्तिविनारयोर्पलम्मादित्यथैः । 

चेदुत्यत्तेः पाक् काय्यैमसदधनेत् १ न जातूलचेत। असतः शशशृ्गादे- 
सयस्यद्धनात् । सचेत् £ न कदाचिद् विनद्येत । पुरसात्सतः परशा- 



२७६ न्यायद्हीनम् [ आचम् 

द्पि सत््वनियमेन विनाश्ासम्मवात् । उत्पयते विनदति च कार्य्यम् । 
तस्माद् भवति परतिप्तिनूमेतदुलत्तेः पराक् नासदस्ि नापि सत् किन्तु 
सदसदिति भावः ॥ ५९ ॥ 

ननु सदसतोर्वेधम्यात् सहभावासम्भवः १ तत्राह-- 
धवुद्धिसिद्धं तु तदसत्" ॥ ५० ॥ 

अबुद्धितिद्धं तुना व्यवच्छिनत्ति । तदसत्=पदसतोर्यदसदि्युक्तं तद्- 
सत् वुद्धिसिद्धउुष्या सिद्धं उद्धिसदमिति यावत् परिग्रदीतव्यमियर्थः । 

उसत्तः प्राग् येन स्पेण काय्यै सद् वैते तेनैव रूपेण वेदशषदिति 
्रूयाम तदा खाद् विरोधात् तयोः सहभावासम्भवः । व च वृं तेनैव 
रूपणादिति त्रूमः किन्तु येन रूपेण सत् ततो रूपान्तरेणासदिति 
निगदामः ! तच्च बुद्धि सहते | कारणरूेण - सतः कार्थ्यर्पेणासच्वलो- 
तततः परागुपपनरलरात् । नदुखततेः भाद् कार्यरूपेणासत्तं बुद्धा न सि- 
ध्यति । न च बु्या सिद्धं विरोधः कथश्िटुपतिष्ठते । तस्मादु 
माक काय्यैल सदसच्च नासि सहमावासम्भव इति मावः ॥ ५० ॥ 

नलु एख्वदिति दृष्टान्तो न युज्यते शरीरस नश्वरे फठपय्यन्त 
वक्षवन्नियमेनावखानास्तम्भवादित्याहाङ्ते- 

“आश्रयन्यतिरेकाद् बक्षफल्वदिव्यहेतुः” ॥ ५१ ॥ 
ृक्षफल्वदित्यदेतुः-देतुर दृष्टान्तः, हेतुमति हेतूपचाराद्; वृक्ष 

फर्वदिलययं दृष्टान्तो न युज्यते, कुतः ? आश्रयव्यतिरेकात्ः 
कमीश्रयस्य शरीरस्य फलपर्यन्तं नियमेन सत््लामावादियथैः । 

` थथा हि करसीश्रयो वृक्षः फलपव्यन्तमवतिष्ठते तथा कमीश्रयख 
करीरख फर्पर्ण्न्तमवखाने नासि कश्ित्नियमः । नश्वरं दि तत् । को 
जानीतेऽद्याल्ति श्रोऽपि सविष्यतीति । न चानाश्रयं फं युक्तम्! तस्मात् 
बृक्षपर्वदि्ययसदृष्टान्त इति भावः ॥ ५१ ॥ 

समाधत्त- षि: 

भप्रीतेरात्माश्थलादपतिषेधः" ॥ ५२ ॥ ̀ 
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अप्रतिपेधः-=वक्षफच्वदिति दृष्टन्तप्रतिपेधो नोपपद्यते, ऊतः? 
्रीतेः=भग्रतेरुपलक्षणमेतत्, प्रीतिः खम्, अप्ीतिटुःखम्, तदास 
कस फरस्यात्माश्रयत्वात्=आत्मनिष्ठतादिव्यथैः 

विदितनिपिद्धकर्मनन्यमच्ं तावदात्मानमधितिष्ठति । तजन्यं घुख- 
टुःखलक्षणं फलमपि तमेवाश्रयति । वृक्षवदात्मा च फरपयन्तमवति- 

ते । नित्यल्ात् । अतो न + बृक्षफ़कवत् ” इत्ययमदृष्टान्त इति 
भवेः ॥ ५२ ॥ 

छाङ्कते-- 
भन पुत्र-पश्यु-खी-परिच्छद्-दिरण्यान्नादि- 
फलनिर्देशात्" ॥ ५३॥ 

ननप्रीलप्रीती सुखदुःखे फठं नः कुतः ? पुत्रपद्युखीपरिच्छददि- 
रण्यात्नादिफलनिदेशात्=पुत्रः सन्ततिः पड्ुगोदस्यशादिः, श्री धर्म- 
पत्री, परिच्छदः परिजनः, दिरण्यं धनम्, अन्नमन्नाचम्, आदिना 
भूमिरायग्यं चिरजीविततं च परिगरहयते, पत्रश्च पञुश्च सी च परिच्छदश्च 
हिरण्यं चालं च, तान्यादीनि येषा, तेयां फलत्वेन निर्देशः कथन, तसा 
दित्यथैः | 

दाच तावत् पूत्रादयोऽपि कर्मफटं निर्दिदयन्ते न केवटं युख- 
द्ःखे | निर्दिद्यमानाश्च ते सर्वै शरीराश्रयाः प्रत्यक्षाः न खलात्माश्रयाः। 
किसुक्त॑ १ केवलं युखदुःसे चेत् कर्मफलं भवेतां तदा न जातु शन्न 
पुत्रादयः कर्मफलं निर्दश्येरन् । नहि यकर्मफलं न॒ भवति तत् कर्म 
फलं कचिन्नििश्यते । निर्दिद्यन्ते च पुत्रादयः । ते च शरीरमधिरेरते 
नात्मानम् । अतो यदुक्तं “श्रीतेरात्माश्रयत्ात्" इति, तदयुक्तमिति 
मावः ॥ ५३ ॥ धि 

समाधत्त- 

“तत्सम्बन्धात् फकनिष्पन्तस्तेषु फएल्वदुपचारः ॥५४॥ 
तेपु-ुत्ादिपु फएठ्वदुपचारःफख्वनिरदेश ओौपचारिफो वेदितव्यः, 
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कुतः ? तत्सम्बन्धात्=पुत्रादिसम्बन्धात् फखनिष्पत्ते-फठस्योखतते- 
रिदयथैः। 

यथा हि “अन्नं वे प्राणः, आयव शतं, खङ्गं मे जीवनयू" इत्यत्र 
प्राणादिसाधनेषन्नधृतछाङ्लेपु माणादुजीवननिर्देशः साध्यप्ताधनमाव- 
सम्बन्धादोपचारिकः तथा फठताधनेषु पुत्रादिषु पएख्व्निरदेः साध्य- 
साधनभावसम्बन्धादौपचारिको वेदितव्यो न सख्यः ! अतो न प्रीते 
रात्माश्रयललात्” इदयुक्तमयुक्तमिति मावः ॥ ५४ ॥ 

कमप्रापतं दुःखं परिक्षयति- 

भविविधवाधनायोगाद् इःखमेव जन्मोत्पत्तिः” ॥ ५५॥ 
जन्मोदत्तिः-जन्मलक्षणा येयमुतपत्निः सा दुःखमेव-घुखव्यव- 

च्छेद एवाथः, दुःखमेवेति वेदितव्यं, कुतः ? विविधवाधनायोगात्= 
वाधना दुःखं, योग उपायः, निमित्तमिति यावत्; नानाविषदुःखो- 
पायल्वादित्यथैः । 

सति जन्मनि तावदेनं विविधा वाधना उपतिष्ठन्ते नाति जन्म- 
नि । नहि यस्य जन्म न विद्यते तेनेष्टविवोगानिष्टसेयोगप्रार्थितप्राततपरा- * 

धिताप्रापतिजराव्याधिप्रायणनिमि्ताः विविधाः वाधनाः कथच्धिदनुभू- 
यन्ते ] जन्मवतां च विवेकिनां नेता अप्रसिद्धाः । अत वोक्तं दीना 
न्तरे “परिणाभतापसंस्कारढ्ःखैयणल्र्तिषिरोधाच दुःखमेव 
स्वै विवेकिन ( य° २।१५ ) इति । तस्माद् विविधवाधना 
निमिततत्वाद् दुःखमेवेतजन्मेति मावः ॥ ५५ ॥ 

अचर शङ्कते- 
भन स्ुखस्याप्यन्तरालोत्पत्तेः ॥ ५६ ॥ 

दुःखमेव जन्मोसत्तरित्ययुव्ते । नदुःखमेब जन्मोत्पत्िरिति न, 
तः ? सुखस्यापर-दुःखवत् युलस्ाप्यन्तरालेतत्तः-ुःलमध्ये निषते- 

रित्यथैः। 

- यथा हि सति जन्मनि. दुःखानि ताबदुलचन्ते तथा तदन्तराटे 



आहिकम् ] चतुर्थोऽध्यायः २७९ 

छुखान्यपि कदाचिदु्पन्ते । न च दुःखवदुलदमानेषु तेषु दुःखमेषेः 
त्यवधारणं युज्यते । तस्माद् यदुक्तं “दुःखमेव नन्मोलत्तिः, इति, 
तदयुक्तमिति भावः ॥ ५६ ॥ 

समापत्ते- । 

“विविधबाधनासुच्ततेवैदथतः पर्य्ैषणदोषाद्पतिषेधः ५७ 
अप्रतिषेधः दुःखमेव जन्मोसत्तिरित्यस् प्रतिषेधो नोपपचते, कुतः? 

वेदयतःनदुःखान्तराछे जायमानं सुखमनुमवततः पर््येषणदोपाततपरयषरणं 
भरथना तृष्णेति यावत्, स एव दोषस्तसात् विविधवाधनानुवृत्तः=विविध- 
दुःखानुद्तरियथैः। 

यदा खल्वयं दुःखान्तराले सुखघुपलमते तदाऽप्यख पर्यैषणदोष- 
वृदाद् विविधाः वाधना अनुवर्तन्ते । न्यस्य प्रतिक्षणं सुखं प्राथैयत्तो 
यथाप्राथनं सुखं सम्पद्यते । यच्च सम्पद्यते तदपि बहुप्र्यनीकं न्यूनं घा 
सम्पद्यते । सम्पद्य वा विपद्यते । पर्येषणं च प्रतिपलमभिवद्धेते ! तत- 
श्वास छु्चिद्रज्यतः कशिद् द्विषतः कचिन्न युद्यतो भवति विविधवाध- 
नानुवृत्तिः । खं च तदा खछ्पतोऽहेयमपि विविधवाधनानुषक्तवाद् 
विपानुषक्तपयोबद् हेयतामापते । हेयं च समै दुःखकोरौ निश्षपन्ति 
विवेकिनः | तद्थोक्तं द्दोनान्तरे “तद्पि दुःखद्रवलमिति दुःख. . 
कोटौ निशश्षपन्ति विवेचकाः ( सां ६।८ ) इति । तस्माद् 
यदुक्तं “दुःखमेव जन्मोदत्तिः” इति; तद् युक्युक्तमिति भावः ॥ ५७ ॥ 

हेलन्तरमाद-- 
“ुःखविकल्पे सुखाभिमानाच' ॥ ५८ ॥ 

अप्रतिषेध इत्यनुवर्तते ! तत्र हेलन्तरमेतदिति सूचनाय चकारः । 
दुःखविकसे-दुःखाद् विरुद्धः कर्पः पक्षो दुःखविकलः=दटुःखायोगः, 
दुःखाभाव इति यावत्, तसिन् सुखामिमानावछलमिदमित्यारोपणा- 
दुपरतिपेधः-उक्तरमतिपेधो नोपपयत इत्यर्थः | 

थत्तावद्सख दुःखान्तराले कदाचित् सुखयुखद्यते न तदु वदतः 
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सुखं किन्तु दुःखामवे सुखामिमानमात्म् । तदा हि दुःखं सूपान्त- 
रेणावतिष्ठमानमपि दुःखल्पेण नावतिष्ठते । अविवेकिनस्ु॒तदनवानं 
तदा सुखमित्यमिमन्यन्ते यथा रहसि प्रणयकठदकुपितकुरङशावलोच- 
नाङ्गनापादपवपातं कामिनः शिरसि । नह्येप सुखमसि । मवति च 
तत्र युखबुद्धिः कायुकानां मूढधियाम् । कथमन्यथा प्रतिदिनं यथाकामं 
भवेतेरन् । अक्षिपात्रकल्पानां विवेकिनां तु विविधवाधनानुपक्तत्वादसि 
सर्वमेतद् दुःखम् । तच सत्यां जन्मोत्पत्तौ भवति नासल्याम् । अतो 
यदुक्तं दुःखमेव ज्मोसत्तिरिति, तद् युक्तयुक्तमिति भावः ॥ ५८ ॥ 

दुःखं परीक्षितम् । अपवगैः सम्प्रति परीक्षणीवः । तन्न पष 
तावत् पूर्वपक्षमाह- 

“शणङ्धेराप्रवतत्यलुबन्धादपव्गा मावः ॥ ५९॥ 
अपवगोभावः=भात्मापवगी मावो वेदितव्यः, ङुत; ? ण्डे 

त्यनुबन्धात्-ऋणानि च छेशाश्च प्रवृत्तिश्च तासथा, तासामनुबन्धः 
सम्बन्धः, तसात्-ऋणेः छरैः परदृत््या चायुवद्धत्वादिय्ैः । 

जायमानस्य तावद् ऋणानुबन्धः श्रूयते “ऋण हं वे 
जायते योऽस्ति, स जायमान एव देवेभ्य ऋषिभ्यः पि- 
तेभ्यो मठुष्येभ्यः ( रत० १।७।५}१ ) इति । न च सति ठ 
सिन् तदपो युज्यते । विरोधात् । न च तदनलुबन्धोऽघापाकरणाते 
घटते । न च तदपाकरणमपि प्रायणातमायुपपद्ते । ऋम्यृणादपाकरणख 
केथश्चित् सम्मवेऽपि देवर्णापाकरणस्यासम्भवात् । नहि यथप्यैणोपाक 
रणसराधने ब्रह्यचस्थे पितवृणापाकरणसाधनं च गाहेर्थ्यं सावधिर्क 
तथा देवर्णापाकेरणसाधनमग्निहोजादिकमपि सावधिकं वतैते । जरा 
मरणयोति तद्वधितेनाभिधानात् । असि च तदमिधायकं तरासणम्-- 

“एतद जरामय्यै सन्नं यद्भिहोत्रं, जरया वा श्येवास्माद् 
सुच्यन्ते शत्युना वा ( श॒त० १२।४।२।१। ) इति । न च जरा 
सरणतः पश्चात् कश्चित् कारोऽबरिष्यते यत्राय्णापाकरणेन . तदनु- 
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बन्धाद् विनिरयुंक्तोऽपतर्मसाधनानि सम्बगनुतिठेत् । न चानपाकतेषु तेपु 
तदनु्ातुं शक्यते। अधःपातप्रसङ्गात्। तचथाऽऽह षे मगवान् मनुः-- 

ऋणानि व्रीण्यपाकरूल भनो मोक्षे निवेदयेत् । 
अनपाकरूलय मोक्षं ठु सेचमानो बजयधः ॥ ३५ ॥ 
इति । तत मोक्षसाधनं मोक्षः, त्रीणीति च शाखान्तराभिप्रायम् । 

श्रयते कि शखान्तरे “यज देवान् अधीष्व वेदान् प्रजा- 
सुत्पाद्थ” इति । तैत्तिरीयाः अप्यामनन्ति “जायमानो वै 
त्राह्मणखिभिर्कणैछणवा जायते त्रह्मवरययेणर्षिभ्यो यज्ञेन 
देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः, एष चा अचरणो थः पुत्री यज्वा 
ब्रह्मचारी (ते० सं° ६।६।१० ) इति । तदपाकरणं चाक्दयकम् । 
तथा च तेनैव वयःपरिसमपतिरपव्मसाधनानुष्ठानावसरामावादपवर्गा- 
सावः ! अवि्यासितारागदरेपामिनिवेशा इति पन छेदाः । न च तद्- 
ननुबन्धोऽप्यख कदाचित् सम्भवति । यथा ह्ययं ङशानुबद्धो ्रियते 
तथेव क्वेशानुबद्धो जायते । मरणजन्मनी च संसारः । न च डरोषु 
सत्यु शक्यः सः कथश्चिदुच्छेत्तम् । अतोऽपवगीमावः । वाग्बुद्धि- 
शरीरारम्मश्च प्रवृत्तिः । साऽस्य सततमनुवतैते 1 जन्मप्रशृति यावसायणं 
नासि कथित् क्षणः, यत्रायं शरीरेण वाचा बुद्धा च न किश्चिदारमेत । 
स्यां च प्रवृत्तो जन्ममरणयेर्धेव्याद् न सक्योऽवापुमपवगैः । तस्मा- 
तदभावे इति भावः ॥ 

तत्र ऋणायुबन्धादपवगीसाव इकः पूर्वः पक्षः । छेशानुबन्धादिति 
द्वितीयः । प्रवृत्यनुबन्धादिति तृतीय इति विवेकः ॥ ५९ ॥ 

तच्र पूर्वम् “ऋणाचुवन्धादपवगो भावः इति प्रथमं पू्व- 
पक्षं समाधत्त- 

नपरधानकाव्दाजुपपत्तेयणरन्देनादवादो निन्दाप्रस॑सो- 
पपत्तेः ॥ ६० ॥ 

३६ 
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पधानशब्दानुपपतेः-प्रधानशब्दल्रालुपपत्या गुणशब्देनगुणशय- 
तेनानुवाद्ः-ऋणशब्दप्रयोगेो वेदितव्यः, कुतः १ निम्दा्रंतोपपततेः= 
तथा सति विबक्षितयोनिन्दाप्रशंसयोरुपपततरिय्ैः । 

यसावच्छन्दो यु्यया वृत्या खरे प्रयुज्यते स प्रधानराष्द् 

यथा “सचिरुष्णः" इयत्रामनो प्रयुक्तोऽगनिशव्दः, यथा बा “सास्रादि- 
मती गौः” इलयत्र गवि प्रयुक्तो गोशब्दः; यश्च लक्षणया वृत्या स 

“शुणदाञद्ः यथा ५अग्निमीणवकः” इत्यत्र माणवके प्रयुकतोऽगरि- 
शब्दः, यथा वा “गौवीहीकः" इत्यत्र वाहीके प्रयुक्तो भोशब्दः । ऋच 
“ऋण ह वै जायते योऽस्ति” इत्यत प्रयुक्तः ऋणरब्दः भधान- 

युपचयते । तस यत्रैकः प्र्मदेयं ददाति द्वितीयश्च प्रतिदेयं ` गरहति 
तत्रव प्रभानत्वद््ीनात् । नहात्रैकः कथित् कलेषित् किचित् प्रादय 
ददाति द्वितीयश्च काचित् प्रतिदेयं गृहाति । पधानशब्द्लानुपपत््या 

च तख गुणश्ब्दलेनात्ानुवाद्ः=जन्यतर प्रयुक्तसयात्न प्रयोगः कलनीयः | 
यः शब्दो यतर ्रयुक्तोऽन्वयानुपपत्या तात्प्यौलुपपत्या वा प्रधानमावं 

न ठमते तत्र तस्य गुणमावेन प्रयोग इति करपनख न्याय्यलात् । 

अन्यथा प्रयोगनैयध्यै प्रसज्येत । नटि प्रयोक्तारः कचिद् व्यथै शं 
रयुज्ते । तत्रापि वेदव्यार्यातारो थाज्ञिकसम्पदाथिनः ऋषयः । 
तथाच "गोवीहीकः" शलत्रागौः सच्पि वाहीको यथा गोरिलयक्ला 

निन्यते, यथा वा “अथिभीणवकः” इ्यत्रानयिः सन्नपि माणवकोऽयिः 

रिक्ता भ्रखते तथैव “ऋण वै नायते” इलतरायृणी सत्ययं 

कमलोये ऋणीव ऋणादानाद् ऋणीयुक्ला निन्धते, कमौु्ठने तु 
अदणदानादरृणीलक्ला प्रद्खते । न चैवमस्य रोकवदणानुबन्धो वु 
शक्यते ! तस्य तास्यैविषयलामानेन वाक्याथैल्लामावात् । गनेन 

वा्येन ऋणानुबन्धोऽमिधीयते, अपि च ? यथाश्कि नियमेनामिही- 

जादिकरमानुष्ठानस् ! तच्च जरामय्यैवादोऽ्युदधरुयति । तत्रापि याव 

जीवं वैदिकं करम न जातु हातव्यमिति शक्तप्रति नियमेन तद्नुनसै- 

वामिहितात् । स्मृतेरपयेतदेव तासम् । एतदेव च भगवान् नेमिः 

1 
॥, 
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निरपि द्वितीयाध्याये चतुथे पादे “्यावज्ञीविकोऽभ्यासः कर्मधरमैः 
करणात् ( मी° २।४।१) “कतुवौ श्तिसंयोगात्" ( गी” 
२।६।२ ) इति पूवोत्तरपक्षसूत्राभ्यामुपपादयति ! न च नियमेन वैदिक- 
कमौनुष्ानं कर्हिचिद्प्वर्गसाधनानुष्टानं विरृणद्धि । तत्साधनखापि वेदि. 
ककर्मलरात् । तदनुष्ठाने वयःपरिसमा्षशचतलात् । अतो यदुक्तम् 
भत्रणानुवन्धाद्पवगीमावः इति, तदयुक्तमिति मावः ॥ ६० ॥ 

भन्वेवं तदं चतुथाश्रमिणः प्रत्यपवर्मः प्रतिषेद्यः, तेपां सर्वधाऽभि- 
होतादिकिर्मानुष्ठानामावात् १ तच्ाह- 

“समासेपणादात्मन्यप्रतिषेधः” ॥ ६१ ॥ 
अप्रतिपेधः=चतुथौश्रमिणामपवगेमतिवेधो नोपपद्यते, कुतः ? भ- 

त्मनि~खात्मनिं शरीरे समारोपणात्-अग्नीनां समारोपणात् अयन् समा- 
सेप्य कमौनुष्ठानादिति यावदिलयथैः । 

यद्यपि चतुथौश्रमिणो भगवन्तः परिवाजो बाह्मममिहोताविवेदिकं 
कर्म नानुतिष्ठन्ति । यावत्तदुपकरणपरिघयागेनानुष्ठातुमशक्यतात्। त~ 
धाऽप्यलि तेषामान्तरं वत्तकर्मानुष्ठानम् । ते हि महाभागाः परीक्ष 
लोकान् कर्मचितान् नासयज्तः कतेनेति तीतर निर्वैद्मापृत्रास्त्ररया निः 
श्रेयसाधिगमाय यथाकार्म॑ब्रह्मविद्यामभ्यसितुं प्रन्ज्यामधिजिगमिषवः, 

५कर्मोषो मा भूत्", इति पू तावत् कर्मूताधनभूतानश्नीन् “हृद्यं 
गाहैपयः, मनोऽन्वाहार्यपचन, आस्यमाहवनीयः इा- 
त्मनि यथाविधि समारोपयन्ति । यत्रेदं सय्यैते-- 

पाजाप्यां निरूप्येष्टिं सवेवेदस्दक्षिणाम् । 
आत्मन्यग्रीन्. समारोप्य त्रादमणः प्रनजेददात् ॥ 

(मनु० ६।६८ ) इति । समारोप्य चश्चीन् प्र्जतां तेपामाह- 

रव्याहयरादिकया खामाविकया क्रियया सर्वेकमौनुष्ठानं पूर्वतोऽपयपूर्वतरं 

सम्प्यते ब्रह्वि्याधिगतौ च सर्वपाप्मनः प्रदूय परमं साहाय्यमापयते ।. 

तद्यथाऽऽमनन्ति छन्दोगाः (अथ थ एतदेवं बिद्ानधिदीचं 
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छदोति तस्य सर्वेषु खोकेयु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मु इतं 
भवति) तवयथेषीकात्तृकमद्नो पोतं प्रदूयेतैवशदास्य सव 
पाप्मानः प्रदूयन्ते, य एतदेवं विद्वानग्रिदोचत्रं जोति 1 
(अं ° ५।२४।२-२) इति। किं बहुना यत्ते भगवन्तो भिक्षाचर्यं चरन्ति 
प्राणिऽपानमपाने च प्राणमहनिंदं जुहति तदेव तेपामभिहोत्रं कर्म । यत् 
किल ््दवयज्ञः” इति कर्मिणो व्याचक्षते । प्रं वेदिकथर्मपदेयो 
ब्रह्मयन्ञः । यं किल खाध्यायिनः “खाध्यायम्" इ्या- 
चक्षते । श्रूयते च ^“खाध्यायो वै ब्रह्मयज्ञः” (शत. ११।५।८२) 
इति । वेदिकमय्यादानुहनं “पितृयज्ञः” आत्मल्मावनया सर्वेषा 
भूतानासुपव्नुप्रहोऽपीठने च “श्रूतयज्ञः । सवैभूतोप्काराथ 
यत्र तत्र भरमर्णं द्रीनार्थमागतानां च भीतिपूर्वकं प्र्ट्या्थसंशयापनो 

ट्नेन सत्तरणम् “अतिथियक्ञः । अयमेव मनुष्ययज्ञः" 
इति व्यपदिर्यते ! तथाच चतुथाश्रमिणामप्यविोत्रादिकर्मसदधावान्न 
तान् प्रत्यपवरगप्रतिपेधो युक्त इति भावः ॥ ६१ ॥ 

न चतुथो्रमिणां चेद्चिद्योत्रादिकर्म विदयते तदा तेषां जालयायु- 
मौगलक्षण तत्फलमपि मविष्यति, तथाचापवर्मप्रतिषेधस्तदवखः १ 
तच्ाद-- 

"पाच्रचयान्तादुपपत्तेश्च फलाभावः ॥ ६२ ॥ 
त्व्थश्चः उक्ताशङ्कं व्यावर्तयति । फलामावः=चतुथीश्चमिणां फला- 

सावो वेदितव्यः, कुतः १ पात्रचयान्तानुपपततेः=जुब्हादीनामभिदोत्रपा- 
त्राणां चयः प्रसृत कर्मिणः पाण्यादिदशरीराङ्गेषु यथाविधि विन्यासः 
सोऽन्ते वियते यख कर्मणः, तस्यानुपपततेरित्यथैः 1 

““जुद्घं घृतेन पूर्णा दक्षिणे पाणाचादधाति सव्य उपः 
भृतरसि धुवां शुखेऽभ्रिहो्रहवणीम् ( शत०१२।५।८।७) 
इत्यादिना हि पात्रचयः श्रूयते ! तदन्तं कर्म ये तावत् कर्मिणो नियमे 
नानुतिष्ठन्ति ते पुण्यलोकाः जात्यघु्ोगलक्षणं तत्फरं समश्रुवते । 
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श्वधाकारी यथाचारी तथा भवति, साधुकारी साधुर्भ- 
वति, पापकारी पापों अवति, पुण्यः पुण्येन कमणा 
भवति पापः पापेन ( वृह ४।४।५) इत्यादिश्रुतेः । तत्रमवतां 
चतुर्थाश्रमिणां तु न जातु पात्रचयान्तं कर्मोपप्चते । तेषां फलार्थित्रनि- 
वृत्याऽन्तरेव पात्रादिसर्वोपकरणपरित्यागात् । ब्रह्मविदो हि ते मगवन्तः सर्व 
परित्यज्य मिक्षावृत्तिमासिपत । सम्प्रति ते “कर्मलोपो मा भूत्," इति 
यद् यत् कर्म विदधते तत् सै विद्यापरिपाठनाय वा॒लोकोपसद्गहाय 
वा वेदितव्यम् । न चेद कर्दिचित् फलायावकृत्पते । व्रह्यद्रैनेन क्षीणा- 
स्मतया एलं प्रसोतुमनरतात् । किं बहूुना--यथा हि मूमिसलि- 
उसहायं बीनमङ्करं जनयति तथेषणासहायं कर्मापि फटयुलाद्यति । 
न च चतुथौभरमिणमेयणाः विन्ते । ततो व्छुतयायव प्रनज्याम्युपग- 
मात् । तथा च श्रूयते “तमेतं वेदालुवचनेन ब्राह्मणा वि- 
विदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन । एतमेव वि- 
दित्वा ुनिमैवयेतमेव पवाजिनो रोकमिच्छन्तः भत्रज- 
न्ति । एतद् ह स्म वै तत्पूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते 
कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं खोक इति । 
ते इ स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च 
व्युत्थायाथ भिश्चाचय्यं चरन्ति” (इह० ४।४।२२।) 
इति । न चैषणाभ्यो व्युत्थितानां पुनः पात्रचयान्तं करम कथन्निद् 
युज्यते । तस्मादसिदोत्रादिकर्मसद्धवेऽपि युक्तसतषां फलाभावोऽयुक्त- 

श्वापवरीमतिषैथ इति सावः ॥ ६२ ॥ 

अथ^द्दानुबन्धादपवर्गा भावः इति दवितीय पूर्वप्ं निरखति- 

“्ुषु्स्य खम्रादरने छेदा भाववद्पवगेः” ॥ ६३॥ 
सुुप्रख~घुषुघ्यवसावतो देहिनः खघाद्ैने=लमदुःखाद्रने छेदा- 

माववत्-यथा तसिन् डेशानुबन्धामावः प्रतिप्यते तथाऽपवगे=मपत- 

योऽपि हेशाबुबन्धामाववान्. परतिपत्तव इत्यथः । 
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सुपु चेदस्य छरायबन्धो न विच्छियेत तदाऽवद्यं ततर. जाग्रतूख- 
प्रयोरिवः किश्िद् दुःखं दर्येत । सति हेशानुचन्धे दुःखावद्यम्भावनिय- 
मात् । न च इश्यते । तसाद मवति प्रतिपत्तिचैतं डेशानुचन्धाभाववती 
यिः । यथा च सुपुपिस्थेवापवगः । दुःखाभावाविरेपात् ! अत- 
स्तनापि इेशानुबन्धामावः प्रतिपद्यते । किमुक्तं ? ङशमूलं खड 
पव दुःखम् । “सति मूके तद्विपाको जालायुर्भोगाः” 
८ यो० २।१३) इति योगसूत्राद्. | तच्च यत्न न भवति तत्रावश्यं 
ेशानुबन्धामाव इति गम्यते । कारणाभावे सदेव का््यामावतम्भवात् । 
दुःखामावश्च यथा सुपपतो तथाऽव । तस्मात् तत ङ्ेशानुबन्धा- 
भाव इति मन्तव्यम् । किं वह्ुना यथा युतो निद्रया हवेशाचुवन्धो- 
निच्छिदयते तथाऽपवर्गेऽपि तच्तक्षानेन तद्विच्छेद उपपयते । तस्माद् 
यदुक्तं “ङ्ेशानुबन्धादपवगौभावः? इति, तदयुक्तमिति भावः ॥ 

इदमव बोध्यम्-ययपि सुपुपिवत् समाधावपि हेशानुबन्धो वि- 
च्छते तथापि नासौ सर्वखोकसिद्धः । सर्वलोकसिद्धं चोदादतैव्यमिति 
सुपु सवैलोकसिद्धत्वादुदाहता । तच समाधिसुपुप्योः कराना 
विच्छेदेऽपि तद्वासनाः न विच्छिचन्ते, अपवग तु ताः अपि विच्छिचन्ते 
इति विरेष इति ॥ ६६ ॥ 

अथ भ्श्र्यनुवन्धाद्पवगी भावः” इति तृतीयं. पूर्वर 
निरकरोति-- 

“न प्रचृत्तिः प्रतिसस्धानाय दहीनद्धेरास्य” ॥ ६४ ॥ 
हीन छ्चेशस्य-~दीनास्त््क्ञाेन विच्छिच्ाः छेशाः यख, तस्य भगवतो 

नहमविदश्वरमदेहसय प्रदृतिःन्वागुद्धिशरीरारम्मः परतिसन्धानायनूरवन- 
न्मनिवृत्तौ पुनजैन्मारम्मः प्रतिसन्धानं, तसे न=न प्रमवतीदर्थः । 

यस्य हि तच््ज्ञानेन जेरा; विच्छिन्ते न तश . भगवती ्रहद्- 
रिनश्वरमदेह्य प्रवृत्तिः पुनभीन्मारम्माय कसते । तस्याः क्षीणात्मतेन 
स्मष्ुमप्यदक्यत्नात् 1 प्रागेव तु जन्मारम्भः । तथथाऽऽह मगान् चद्" 
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रायणः “तदधिगम उन्तरपूवौघयोरण्ठेराविनादौ तद्व्यप- 
अ. उम [1 देशात् ( वे० ४।१।१४) इति । श्रूयतेऽपि “उमौ उ हैवैष एते 

तरति नैनं करताक्रुते तपतः, तदेतरचाऽभ्युक्तम् “एष 
निलो भदिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान् 
( बृह० ४।४।२२ ) इति । किमुक्तं ? छेरतुषावनद्धाः खट ॒कर्मत- 

नुः जन्माङ्कराय कखयन्ते न केवखाः । अतो यदुक्तं “धरवृत्यनुव- 
न्धाद्पवगौमावः" इति, तदयुक्तमिति मावः ॥ ६४ ॥ 

अच शद्ते- 

“न े दासन्ततेः खाभाविकलयात्" ॥ ६५ ॥ 
देरसन्ततेः-्ेशसन्तानख न=तच्चक्ञानेन विच्छेदो न युज्यते, कुतः! 

सवाभाविकलात्-अनादितरादि्यथैः । 

यत्तावद्नादि तत्न विच्छिते यथाऽऽकाराम् । अनादिशेवं छेरस- 
म्ततिः । अतो न -तच्चज्ञानेन तदूविच्छेदो युक्त इति मावः ॥ ६५ ॥ 

समपत्त- 

^प्ागत्वत्तेर्ावानिदयल्ववत् ाभाविकेऽप्यनिय- 
त्वम्” ॥ ६६ ॥ 

ङेशसन्ततेरिल्युवर्तते । प्रागुततेमावानिलतवद्--दध्यदेर 
त्तेः प्राक् क्षीरादिषु योऽमावस्लखानित्यत्रवत् खामाविकेऽपि=मावघ्- 

धानो निदः, अनादिलेऽप्यनित्यल-ङेशसन्ततेरनिललनं तच्चनञानेन विः 

च्छेद् इति यावदुपपद्त इयर्थः । 

यथां ह्यसतः प्राक् कारणे वर्मानः काय्यौयोगोऽनादिः सन्नपि 

का्योलत्या विच्छिद्यते तथाऽनादिः सत्यपि डेशसन्ततिसत्लानेन 

विच्छेयते नासि काचिद्नुपपरिरिति मावः ॥ ६६ ॥ 

नन्वमावो विच्छिद्यते न भावः £ तत्राह 

५अणुदयामताऽनिदयत्ववद्वा" ॥ ९७ ॥ 
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ेशसन्ततेः खाभाविकेऽप्यनित्यत्वमित्यनुवरतते। वा=अथवाऽणुदया- 
मतानित्यत्ववत्-यथा सखामाविकलत्रेऽपि पाथिवपरमाणुद्यामत्ताया अनि- 
त्यत तथा कशसन्ततेरप्यनित्यलमुपप्यत इत्यथैः | 

यथाऽनादिः सत्यपि पाथिवपरमाणुद्यामता पाकेन निवतैते तथाऽ 
नादिः सत्यपि ्ेशसन्ततिसतत््ज्ञानेन निवत्छते नासि किञ्चिदनुपपतनं 
नामेति मावः ॥ ६७ ॥ 

ननु तत्वक्ञानेन मिथ्या्ञानख निवृचतिरुपपद्ते न रागादीनां विरो- 
धाभावात् १ तच्राह- 

“न सङ्कल्पनिभित्तत्वाच रागादीनास्" ॥ ६८ ॥ 
मिन्रक्रसश्वः । रागादीनां च=रागद्ेषादीनां च य~तच्छन्ञानेन नित्रत्ति- 

रमुपपन्ना न; कुतः ? सङ्करपनिमित्तत्वात्-सङ्कखपहेतुत्वात् सङ्सो मिथ्या- 

ज्ञानं, ततनिमित्तकल्वादि्यथैः | 

मिथ्याज्ञाननिमित्ताः खलु रागादयः, तच्चज्ञानेन निवृत्ते तसिन् 
खयमेव निवसन्ते निमित्तापाये नेमित्तिकसाप्यपायात् । मिथ्याज्ञाननि- 
मित्ततवं च रागादीनायुक्तं दरनान्तरे “अविदा क्चेश्रसुत्तरेषां प्रखु- 
सतज॒विच्छिन्नोदाराणाम्” ( यो० २।४) इति । न॒च निमित्तं 
विरुन्धत् तत््वक्ञानं नैमित्तिकं न विरणद्धीति सम्भवति । तस्मात् तेन 
मिध्याज्ञाननिड़पिवद् रागादीनामपि निवृ्तिरुपपचते ! नासि कथिदोष 
इति मावः ॥ ६८ ॥ 

घ्त्यायपवगोौन्तं मेयबद्रं यथाक्रमम् । 
विस्तरेण तुर्सीधस्य प्रथयेऽस्मिन् परीक्षितम् ॥ १॥ 

इति श्रौमत्परमहंसपरि्ाजकाचा्योदासीनव्यात्मारामभगव- 

त्पादरिष्यहरिरसादकृतायां स्यायसूत्रमैदिकटृत्तो 
चतुथाध्यायस्याद्माहिकम् । 



चतुर्थोऽध्यायः 

दितीयमाहिकम् 
अपवरीः परीक्षितः । सम्प्रति तख हेतुस्तच्वज्ञानं परीक्षणीयम् । 

उपसितत्वात् । तत्र मिथ्याज्ञानं निवतेयदपवरग॑ख स्तुर्नान्यथा । 
मिथ्याज्ञानं च निमित्तनमित्तिकमेदाद् द्विविधम् । अनात्मनि शरीरादौ 
यदातमक्ञानं तद् निमित्तम् । स्यत्नपानादौ विष्ये यस्युलसाधनता- 
ञानं तद् सैमित्तिकम् । निमितं प्रधान नेमित्तिकं गणम् । तन्न पूरय 
तावद गौणख नैमित्तिकस्य तस्य तच्चनज्ञानेन निवृक्तियुपदिशति-- 

““दोषनिमित्तानां तच्वन्ञानाद्हङ्कार निवृत्तिः" ॥ १ ॥ 
दोषनिमित्तानादोषाः रागादयः, तेषां निमित्तानि चेतनाचेतनात्मकाः 

स्यन्नपानाद्यो विषयाः, तेषां तत्वज्ञानात्=“नामी सुखहेतवः इति 
तत््वन्ञानादहङ्कारनिवृत्ति“अहं तान् भुन्ञीय” इति सङ्कर्पहेतुतादह- 
ङ्कारो मिथ्याज्ञाने “नूलमेते यखहेतवः" इति; तख निवृत्तिरपायो मव- 
तीर्थः 

यदा खल्वयं भिथ्याज्ञानमदिश्ना चेतनाचेतनात्मकान् विषयान् खल- 
हेतूनभिमन्य भुज्ञीयेति सङ्कल्यति तद्ा तेषां प्राप्तये कायेन वाचा म- 
नसा परिस्पन्दते । परिस्पन्दमानश्च यथाकामं ताननुपकममानः सन्तप्य- 
ते । यौँश्वोपलमते तत्रातुरो भूत्वा रज्यति, तद्विरोधिनश्च देष्टि, तान् 
परिदपुमशक्तश्च अयति । तदेवं रागादिहेतूनां तेषां यदा पुवं वि- 
जानाति “नामी सुखहेतवः” इति, तदाऽख मिथ्याज्ञानं निवतैते । तत्नि- 
वृत्त्या च न तान्. कर्हिचित् प्रप चेते, यथाकाममपराप्य च न सन्त- 

३७ । 
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प्यते । प्रततेषु च न कदाचिदनुरज्यति, न वा करधिद् दवषटिः नवा 
, तान् परिदमशक्तो यद्यति । रागादीनाममावे च न पुनर श्मा- 
्ुभपरव्तिरुपजायते । त्याः अनुपजनमे च न जन्म } तदभावे च दुः 

खामावः | सोऽयमपवर्गे इति मावः ॥ १ ॥ 

ननु फ तद् दोपनिमित्तं ? तच्ाद-- 
भदोषनिमित्तं रूपादयौ विपयाः सङ्कस्पक्रताः” ॥ २॥ 
सङ्करपरृताः=पद्कस्पदैतुलात् सङद्कखो मिथ्यज्ञरन, तेन विषयीकृतः 

रूपादयः ल्यादियुखेन दोपजनकाः विंपयाः=रयन्पानादयश्ेतेनाचेतना- 
त्मानो विषयाः दोपनिमित्त=रागादिदोपाणां निमित्तं वेदितव्यमिल्यथैः 1 

समैः खट मिथ्याज्ञानेन विपरय्यसधी रूपं पदयन् स्यादौ रस॑ रसय- 
न्न्नपानादो गन्धं जिघ्रदनुखेपादै स्प सूशन्नम्बरादौ शब्दं शृण्वन् वा- 
धादौ रज्यति, तद्विवातरकौश्च परिकरप्य कधिद् द्वेषि, तरकर 
र सुहयति । चेदख मिथ्याज्ञानं न भवेत् न जातु सूपं पद्यन् श्यादौ 
रसं रसयन्ननपानादौ गन्ध॑जिघद्नलेपादौ स्प खन्नम्बरादो श 
श्रण्ैश्च वा्यादौ रज्येत, न वा करौधिततद्विघतकान् परिकरष्य द्विष्यात्, 
नवा तान् परिदमरक्तो सुयोद्। नहि विवेकिनः कचिद् रज्यन्तः ङुष्यन्तो 
मुद्यन्तो वा द्यन्ते । रज्यति ङुप्यति युद्यति चायम् । तेसत् परतिप्यते, 

नुतं मिथ्याज्ञानविपयीकृताश्चेतनाचेतनात्मानः स्यनपानाद्यो विषया; 
दोषाणां निमित्तमिति सवः ॥ २ ॥ 

नु दोयनिसिततेषु चेतनाचेतनात्मसु ख्यत्पानादिविषयेषु मिथ्याजञ- 

नस्य कि निमित्तं १ तत्राह-- । 

“तन्निमित्तं त्ववयच्यभिमानः” ॥ ३॥ 
तुना निमित्तान्तरं व्यवच्छिनत्ति! अवयव्यभिमानः=भनावयविशाव्दः 

कार््यूसामान्यपरोऽपि काय्यैविरेषमाह, सामन्यिनापरि विरेषसयामिधानस- 

म्भवात्, अनयविषु शरीरेन्द्ियमनःसखनात्मखहमित्यभिमानः आसति र 
त्यय इति यावत् तन्निमित्तं तदा सङ्कल्पं पराति, कचिदेकदेशपराम. 
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वीस्याप्यभ्युपगमात्, स्रो मिध्या्ञानमिुक्तमू्, तस दोपनिमिततेपु 
विपयेु जायमानख मिथ्यात्ञानल निमित्तं कारणं वेदितव्यमिद्यथः 

य्रलव्च्छरीरेन्दरियमनःखात्मभावमध्यलति स एव दोपनिमित्तानां 
विप्रयाणां केगुचित् सुखसाथनतां केषुचिच दुःखसाधनतामध्यसितु 
पारयति न तत्रानध्यललातसमावः । तस्य विपयमत्रे प्राृतल्रजडलदुः- 
खार्मकत्वानुसन्धानेनोपादरययुद्धेरदयात् ! नदि शरीरादितो विविक्त- 
मात्मतत्तयमवतुध्यमनश्य छुतापि विपये सुखसाधनतावुद्धिरुदेतुमरईति । 
स हि भगवान् तच्चविदात्मानं छोकमुपासीनो न ततोऽधिकं किश्चिद्- 
न्यत् पयति यत्र रज्यत । न वा ततोऽन्यत् विश्चिदवरोकयति यद् दवि- 
पयात् । दयते चानात्मधियः कुतरचिद्रागः कुच् द्वैपः । तसात् प्रतिप- 
दते नूतमलि दोपनिमिततेयु चेतनाचेतनासण् स्यत्तपानादिविषयेयु वर्वमा- 
नल मिथ्याज्ञानस्य निमित्तमवयन्यमिमानः । तनिृ्धिश्च नान्तरेणात्म- 
तच्ञानमिति तदेव युमुभरुभिराश्थतनयर्यलतः सम्पाद्यमिति भावः ॥ १॥ 

अनच्नावयविशब्दयुपश्रल प्रच्यवतिष्ठमानं नास्तिकं पुनः रिक्षयितु- 
मवयविपरीक्षामवतितारप्रिषुः पूवे तावत् तदङ्कभूतं संशयमाह-- 

“विव्याऽचिवद्रे विध्यात् संदाय ॥ ४॥ 
एकदे्ोऽप्यवयविरब्दोऽबयविनीति विपरिणम्यानुवतैते । विद्याऽविधा- 

दवविष्यात्=उपरव्धरवि्या, अनुपरन्धिरविा, तयेो्ैविध्यात् सदसद्नि- 

पयतेन द्विपरकारलवात् संदायः=किमस्ि परमाणुपुज्ञन्यतिरिक्तोऽवयवी 

कथिदाहोखिन्नास्तीत्यवयविनि संराय इत्यथः । 

यटुपलभ्यते तत् कचित् सद् दष्टं कचिचरासद् यथोद्कं तडागे 

सद मरमरीचिकायां चापद, यच नोपरभ्यते तदपि कचिद् सद् दृं 

कचिद् यथा चिरनिखातं भूमो निध्यादि सद्, भूतले दर्यमाने 

तत्तल्योपरम्भयोग्यं घटादि चाक्तद् । अवयव्यप्युपरभ्यते । अतस्तेनापि 

सता वाऽपता वाऽवदयं मवितव्यम् । नो वा चेदुपम्यते तदाऽपि तेन 

सता बाऽसतता वाद्यं मवितव्यम् । न चान्तरेण प्रमाणं किचििधार- 
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यितुं शक्यते । तस्मादसि कथ्िदवयवी परमाणुपुञ्नव्यतिरिक्तः आदो- 
खिन्नास्तीति भवति तत्र संद्रय इति भावः ॥ 

तच्च परमाणुपुज्ञतिरिक्तो नासि कथिद्वयवीति पूर्वः पक्षः, भलि 
स इति सिद्धान्त इति विवेकः ॥ ¢ ॥ 

संरा उक्तः सस्प्रति सिद्धान्ती तदनुपपत्तिमाद- 

"तदसंखयः पृपिदेतुपसिद्रत्वातः ॥ ५॥ 
तदसंशयः=तव्राययविनि संशयो नोपपद्यते, कुतः ? पूर्वहतुप्रसिद्ध- 

त्वातूग्रकपो विदोषः, सिद्धिरपलन्धिः, पवेक्तर्हतुमिततख प्रकरेण 
विररोपेण सिद्धतवाटुपलव्यल्ात् प्रद्क्षतरादिति यावदिद्य्थः। 

तच्च हि संयो भवति यत् सामान्यत उपलभ्यमानमपि निरेपतो 
नोपरम्यते तवथोक्तं दशनानतरे “सामान्यप्रयक्षाद् विहेषा- 
प्रयक्षाद् विदोपस्ष्तेश्च संरायः (व° २। २ । १७) इति। 
नचेदश्रोऽवयवी । तस्य द्वितीयाध्यायोक्तदेतुमिर्विरेपत उपरव्धलात् । 
नहि विरोपत उपरन्धं किंश्चित् कचित् संशय्यते । तसादनुपपननोऽय- 
विनि संशय इति भावः ॥ ५॥ 

अच्च पूर्वपक्षी वाधकमश्कते-- 

शशचत््यनुपपत्तरपि तर्हि न संरयः ॥ ६ ॥ 
-तर्दि-चेत् पूरवहेतुप्रसिद्धत्वाद्वयविनि संचयो नोपपद्यते तदा इृत््य- 

नुपपत्तेरपिन्भवयविनोऽवयवेयु वृत््यनुपपत्तरपि संगयः=भवयविनि संश- 
यो न= नोपपद्यत इत्यर्थः । 

किमवयतेषु वतैमानोऽवरयवी प्रल्वयवं कार्येन वैतेऽथवेकदेशेन ?। 
- नं तावदा्ः विपमपरिमाणलात् । अवयवः खल्वणुपरिमाणः अवयवी 

च महत्परिमाणः। नहि महानणौ कथच्चिद् वर्तितुमरति । नापि दवितीयः 
एकदेशेनावयवान्तरामिधानेऽनवखापातात् । यज वर्तेते तद्मिधनि 
चात्माश्रयप्रसङ्गात् । तथा च वततितवानुपपत्याऽनयव्यसिद्धरनुपपन्ः 
संशयः, सिद्धे तदभ्युपगमादिति भावः ॥ ६॥ 
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नेन्ववयवेप्ववयवीं मा विष्ट ततोऽन्यत्र ववैनात् संदाय उपपत्यते -? 
तत्राह-- 

“पृथक् चावयवेभ्योऽचरत्तेः” ॥ ७ ॥ 
पूर्वत्रेवायं हेतुरिति सूचनाय चकारः । अपि न संशय इल्यनुवरते । 

अवयवेभ्यः परधमू-अन्यत्रावृत्ते-भवयविनोऽवृत्तेरपि संशयो नोपपद्यते 
इत्यथः 1 

यथा ्यवयविनोऽनयवेपु वृततिरनोपपयते तंथाऽन्यत्रापि नोपपद्यते । 
अवयवित्वहानात् । अवयवेषु वतैनाख्यवयवीति व्यपद्यत चेद्यमवय 
वेषु न वेतैत्त नावयवीति व्यपदिश्येत ¡ नद्यवयवेभ्योऽन्यत्न वतैमानोऽवय- 
वीति व्यपदेष्टुं शक्यते । तस्माद्न्यत्रापि वृत्तितवानुपपत्याऽवयव्यतिद्धेरयप- 
पत्तः संगय इति मावः ॥ ७ ॥ 

नन्ववयविनोऽवयवेभ्यो मित्रत्वे तत्र वा ततोऽन्यत्र वा वृत्िरमोपपचं- 
ताम्, अभिन्नत्वे तुपपत्छते। तादात्म्येन खसिन् खवृक्तितरसाभ्युपगमात्। 
तथा च न तदतिच्या संशयानुपपत्तिः ? तत्राह- 

भन चावयव्यवयवाः ॥ ८ ॥ 
अवयवी-तिवादगोचरोऽबयव्यवयवाः=भवयवाभिन्नो न चनन च स- 

म्मवतीद्यर्थ; । 

यस्तावदवयवानां धर्मः सोंऽबयवीति व्यवहियते । चेदेष तेपां धर्मौ ने 
भवेत् न जात्रवयवीति व्यवहियेत । धर्मधर्मिभावश्च मेदनियतो नाभेदे 
सम्भवति । तादात्म्यं च नं तन्नियामकम् । खस्य खधर्मलामावात् । 
अतोऽभेदासम्भवेन वृत्तित्नायुपपत्याऽवयव्यतिद्धेलद्वस्था संरयानुपपत्ति- 
रिति मावः ॥ ८ ॥ 

समाधत्ते-- 
“एकस्मिन् भेदाभावाद् भेद्राब्दुप्रयोगाच॒पपत्तेरपश्च;” ९ 

अप्रश्चः-भवयवी प्रत्यवयवं कारत्यैन वर्तते विंनैकदेदेनेति इक्तिगो- 
चरो विकल्पः प्रधः, स च नोपपद्यते, कुतः ? एकसिनएकसिन्रवय- 
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वनि मेदामावात्=मेदोऽनेकल्यं तद्मावाद् मेदरान्दप्रयोगानुपपतेः-मेद- 
विपययोः कारवयैकदेशशचब्दयोः भयोगसानुपप्ेरिल्यथैः 
अनेकलयरोपतामिधाने हि कलत्स्यम्, अनेकत्वे सति कस चिदभिधानं 
चैकदेशः । न चैतयोः कात्तयैकदेशबान्दयोरनयविनि प्रयोग उपप्ते | 
तथेकलेनानेकलामावात् । नहि यन्नानेकधा विभज्यते तन. मेदविषयौ 
शदो कथन्चित् मयोक्तं शक्येते । मेदविपयो च का््यैकदेशरदौ वि- 
स्पष्ट । तसात् तयोरवयविनि प्रयोगोऽनुपपन्नः । तद्नुपपत्या चावयवी 
मत्वेथवं कायेन वरैतेऽथवेकदेरेनेति प्रभोऽप्यनुपपन्ः । तथा च न 
तद्सिद्धिरिति सावः ॥ ९ ॥ 

नम्ववयव्येकदेशः छत्स्रोऽवयवीति ठोकसिद्धोऽयं प्रयोगः, तदुषपत्त. 
येऽरयवान्तरसद्धावोऽवदयं वक्तव्यः, तथा चोपपचः प्रः १ तत्राह-- 

^“अवयवान्तर मावेऽप्यघत्तरदेतुः ॥ १० ॥ 
अहेतुः=ग्रभोपपत्ताववयवान्तरसद्धावो हितुनैयुज्यते, कुतः? अवयवा- 

न्तरमावेऽपिअवयवान्तरसद्धावेऽप्यतृततेः-भवयविनोऽवयवेषु वृतत्यनुप- 
पत्तेरियर्थः | 

चेद्वयविनोऽवयवान्तराणि फख््येरम् तथाऽपि तस्यावयवेपु दृ्ति्नो- 
पपद्यते । ततियामकसम्बन्धाभावात् । साक्षात्सम्बन्धो हि वृत्तिनिया- 

केः । नह्यस्यावयेवैः साक्षातसम्बन्धो वियते । अवयवान्तरवि्मानः 
सम्बन्धस्तु म साक्षातसम्बन्धः किन्तु परम्परासम्बन्धः । स च न वृत्ति 
नियामकः । तथा च व्यथैमवयवान्तरकसपनं मरयोजनासिद्धः । छोकिक- 
भयोगस्तु भाक्तो न तसयोजनसुपपद्यते । अतस्तद्वसखा प्रभ्ानुपपतिः । 
तद्नुपपत्त्या च न तदेपिद्धिरिति यथोपरम्भमवयवी ताबेदभ्युपगन्तव्यः। 
उपछङव्धस्य च तस्य यथाऽऽश्रयाितभावसम्बन्धेन समवायेन समुदिता. 
वयवेषु दृततिस्थोपपादितं “सवौग्रहणमवयव्यसिद्धेः (न्या° 
२।१।३९ ) इत्यत्राधस्तादिति स्वैमनवद्यमिति मावः ॥ १० ॥ 

अथावयविनः परमाणुप्ातकलेऽपयुप्व्धिमारङ्गते-- 
 भ्कतलासमूरे तैभिरिकोपरुग्धिवत् तदुपरन्धिः” ॥११॥ 
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केशसमहे=केशपुञ्े तेमिरिकोपरव्धिवत्-नेत्रोगमेदोऽ तिमिर, 
तद्स््लासौ तेमिरिकः, त्य तिमिर्रलवश्चुपः पुरुषस चाश्वुपोपठन्धि- 
वत् तदुपठन्धिः=तद्यावयविनान्न;ः परमाणुपुज्ञख चा्चुपोपरव्धिर्दित- 
गेयधैः | 

यथा हि तेमिरिकख पुंसः सन्रिङ्ृ्सयाप्य्रैकख केश चश्ुपोपए- 
न्ध्म मवति तय्पुञ्लख तु भवति त्ैकेकख परमाणोश्ा्षुपोपरब्ध्ययो- 
ग्यत्वेऽपि तत्पु्श्च वक्ुपोपरन्िः सम्भवति । किमुक्त ? यथा हि तै- 
मिरिकेभेकेकः केशसतायन्नोपकभ्यते तत्समूहस्तृपकभ्यते तथेकेकः पर- 
माणुरय्यपि न केन चिटुपरभ्ते तथापि तत्समूहः सरवरुपरव्धुं शक्यते 
नास्ति काचिदनुपपत्तिः । अतो घटः पटो गोर इति येयघुपरब्धर्म 
साऽगयविगोचरा किन्तु परमाणुपुजरगोचरेति नासि तद्वयतिरिक्तः 
कथिद्वयवीति मावः ॥ ११॥ 

समाधत्ते-- 

“खविपयानतिक्रसेणेन्दरियस्य पटुमन्द भावाद् विषय 
ग्रहणस्य तथाभावो नाविषये भरवरत्तिः" ॥ १२॥ 

इन्द्रियस्य =तत्तदिन्द्ियस्य खविपयानतिक्रमेण=खखविपयानतिलङ्कनेन 
पटमन्द्भावात्=अ्ृष्टनिकृष्टभावाद् विपयप्रहणस्य=तत्तद्विपयोपरव्येल- 
थामावः=पटुमन्दभावः सम्भवति न=नचानिपये=स्लोपरन्ध्ययोग्ये पदार्थे 

प्रवृत्तिः उपकव्धिजननमि्यथैः । 
एप खलिन्दियाणां खमावः प्रङृ्टानि वा त्तानि भवेयुः निक्ृ्ानिं 

बा न जाल्विपये प्रवतेन्ते न वा कर्टिचित् खविषयेभ्यः प्रच्यवन्ते | 

सखविषयानतिलद्कनेनैव तेपां प्रृ्टनिङ्ृष्टभावनियमात् । नहि पङृप्यमाणं 
चक्षुः सविपयमतिलद्वयाविपये शब्दे कचिदुपरन्धि जनयति निकृष्य- 
माणं वा खविषये श्म न तायुत्ाद्यति । भवति चैतावानेनयोरविेषः 
रृप्यमाणेन तेन सूक्ष्मोऽपि पदाथ उपकभ्यते नि्प्यमाणेन च स्थूरः 
एव न सूक्ष्मः । न च केशः सूक्ष्मः सन्नपि च्चुविपयो न विते केशस- 
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मूहवदेकस्यापि तस्यतिमिरिकेण चा्षुपोपरव्येष्टलात् । इष्टं हते- 
मिरिको यथा केरसमूहं चक्चुरिन्दियेणोपलभते तथेकमपि केशयुपल- 
भते । परमाणुस्तु न केशवत् कस्यापीन्दियविषयो विध्यते । न चाविष्ये 
तसिन् प्रकृष्ट प्ङृष्टतरं प्रकृष्टतमं वाऽपि च्ुरिन्दियं प्रवितुमरदपि । 
न चैकस्यानेन्दियकल्वे तत्समूहः कथचचिदैन्द्रियकः सम्पद्यते । समूहख 
प्रयकानतिरेकात् । किमुक्तम् ? इन्वियप्रवृत्ति्रयोजकं हि महत्वम् । 
न च् त॑त् केशवत् परमाणो वतेते । न च प्रयेकसिन्नवपीमानं समूहे 
वृत्तये कस्पते । न॒ च तद्र्तिमन्तरेणावयबिनास्नः परमाणुपुञ्चखोपरुब्धि 
यज्यते ! मवति चावयविनो “धटः पटो गौरश्वः” इति चा्ुपोपरन्धिः। 
तस्माद्वगम्यतेऽसि तावत् परमाणुपजञव्यतिरिक्तः कथ्िद्वयवीति 
भवः ॥ १२॥ 

अच्रानिष्टमारङ्ते- 
“अवयवावयविपरसङ्ैवमा पल्यात्" ॥ १६ ॥ 
एवं-परमाणुपूज्ञव्यतिरिक्तावयविखीकारेऽबयवावयवि्रसङ्गः-अवयवा- 

वयविप्रसक्तिराप्रज्यात्-भभावः प्रलयः, तदयथ्थन्तं वक्तयेत्य्थः । 
यथा हयवयविपक्षे घटपटादयः खावयवावयविनः तथा तदवयवाः 

. अपि खावयवावयविनो वक्तव्याः । तदवयवाः अपि च खावयवावयविनः। 
एवं भरत्यावतमानस्यास्यावयवावयविपरसङ्गस् कचिद् विश्रामोऽभ्युपगन्तव्य 
उन्यथाऽनवखापात्तात् । यत्र विश्रामस्तत्राप्येवं प्रसङ्ग इति प्रख्ये तधि 
श्रामो व्यवतिष्ठते । प्रख्यश्च सर्वैभावानां विनाश इति सवतच्रपि 

द्धान्तः । तथा चं पुनः सृष्टयनुत्पत्तिः । कस्यापि मूलकारणस्यामवा- 
दिति भावः ॥ १३ ॥ 

. समाघत्ते- 
“न प्रर्योऽणुसद्धावात्ः ॥ १४ ॥ 

अवयवावयनतिप्रसङ्गसेत्ति विपरिणम्यानुवर्वते । भठयः=भवयवावयवि- 
प्रसङ्गस्य विश्रामखानं प्रयो न=न भवतति, कुतः १ अणुसद्धावत्=मूठ- 
कारणपरमाणुसद्धावाभ्युपगमादिलर्थः | 
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न खट सर्वभावानां बिनायाः प्रलयः, निरवयवभावस्य विना. 
म्भवात् अपि च? सावयवभावानाम् ! ते छसमवायिकारणविनारोन 
विनदयन्तो मूलकारणं ्रकृतिमपियन्ति । यसा यदोपत्तिसतैव 
तद्प्ययस्ोचि्यात् । नदि खृदधिकाराः धटयरावाद्यो विनद्यन्तो -ं 
दुवर्णविकाराः रुचक्रादयो धा विनद्यन्तः घुवर्णं॑नापियन्ति । मूल. 
कारणं च तेपां प्रकृतिनामानः परमाणवो निरवयवाः न॒ तन्मूककारणं 
किचि विचते | अतो न तत्रावयवावयविमावप्रसद्धः । मूखकारणस- 
न्तं च तोकं दशनान्तरे “सूरे मूखाभावादमूटं सूर् 
(सां० १।६७ ) इति । न चेचच्छल्ये प्रमाणामावः “नासदासीन्नो 
सदासीत्तदानीम्ः (ऋ० ८1७ १७।१) इ्यादिमन्नेजातस तत्र 
प्रमाणत्वात् । अच्च दि काय्यैमाचख मूरकरारणे प्रङृतवप्ययमाभ्नाय 
तखाः पुनभैगवता जगद्धिपतिना बरह्मणा साकमप्राधान्येनाबानं स्प्ट- 
माम्नायते । तधा च सर्वभावानां प्रलयेऽपि यत्न प्रटीयते मूरकारणा- 
भावात् तदेव मूछकारणं परमाणवाख्या भ्रङृतिरवेयवावयविभावप्रसङ्ग- 
साख विशामखानमिति न पुनः च॒ष्टचनुत्पत्तिः। तख भल्येऽपि सद्वा 
वादिति भावः ॥ १४ ॥ 

नु कोऽयं परमाणुः? तव्राद- 

मपरं वा पुटे ॥ १५॥ 

अनाखायां वाक्रारः । धरुटेः=्रसरेणोः परं-द्वितरिषददूरं ततो वा परं 

यत्रागयवाययव्रिधारा विश्राम्यति यच्च नितान्ततूक्षमं निरवयवं द्रव्यं तदेव 

व्यं परमाणुमाचक्ष्मह् इत्यथैः । 

थसावद् गवक्षान्तगीतसूयकिरणेषु दोधूयमानो रजःकणो द्रीद्यते 
स एव त्रसरेणुरिति परिमाप्यते । उिरसरेणुरिति चानथान्तरम् । एत- 

मेब योगिनो उाधवप्रियाः केचिद् वैरोषिकैकदेिनश्च परमा- 
णुरिति सङ्चिरनते, तं च वैदिकाः परमाथैतः परमाणुं न निभिनुयुरिति 
सास्याः “नाणुनिखता तत्काच्यैस्वश्चुतेः" (सां ५।२७) 

३८ 
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ध्न निभीगत्वं कारय्यैत्वात् (सां० ५। ६९ ) इति सूत्रा्यं 
तचनित्यलनिरवयवत्वे प्रत्याचक्षते । वैदिकानां च सर्वेपां तेत्तिरीयखन्दो- 
गयोक्तक्रमेणात्त एव पश्चमहाभूतसषटिर्पक्तम्यते । अस्य च तरसरेणो- 
यत्कारणं द्रव्ये तदेव व्यणुकमिति `व्यपदिर्यते । सांस्ययोगवेदान्तषु 
चेतदेव तन्माजनाश्ना मूतसृक्ष्मनाश्ना च परिभाष्यते । अख द्वयणुकख 
च यत्कारणं निरवयव द्रवयं स एव परमाणुः । किञुक्तस् १ अवयवकरि- 
याविभागादिन्यायेन विमज्यमानख स्थूरकाय्यैख . ठोष्ादेरु्तयुत्तरमस- 
तरतमादिभावो यत्र निवत यतश्च नापरं किश्चिदत्यतमं वियते . यख 
परमोऽद्यीयान्. स एव निरवयवं दरव्यं “परमाणुः?” इति मावः ॥१५॥ 

अन्न सवामाववादी नासिकः प्रयवतिष्ठते- 
“आकारान्यतिभेदात् तद्छपपत्तिः ॥ १६॥ 
तदनुपपत्तिः=तदाऽणुसद्धावं पराष्शति, प्रव्ये परमाणुसद्धावो नोप 

पद्यते, कुतः £ अकराक्व्यतिभेदात्-आकाशस्यान्तः समावेशो व्यतिभेद 
तसात्-~भाक्रारोन व्यतिभिच्रलादिव्यथैः । 

यत्. लल्वाकारेन वयतिभिचते तत् सावयवं यथा घटादि । व्यति 
भिचते चाकारोन परमाणुः! अतसेनापि सावयवेनावदयं भवितव्यस् । साव- 
परवस्य च प्रख्ये ्रुवो विनाशः! तसादनुपपच्स्तनाणुसद्धाव इति भावः१६ 

नज न परमाणुराकाशचेन व्यतिभिद्यते १ तत्राह-- 

५आकारासवैगतत्वं वा” ॥ १७॥ 
वा~अथवाऽऽकाशासर्वगत्तलम्=माकास्य सर्वगतत्वं न स्यादियधैः। 
आकां चेत् परमाणुं न व्यतिमिनत्ति, किस्त १ परमाणोरन्त- 

नीसि चेदाकादौ तदा नैतत् सर्वगतं खात् । असि च सवेगत्तमाकाः 
शम् । तस्मात् सावयवं; परमाणु निरवयव इति भावः ॥ १७॥ ` 

समाधत्त- । 
५"अन्तवैदिथ काय्यद्रव्यस्य कारणान्तरवच- 

नाद्कार्य्थे तद्भावः? ॥ १८ ॥ 
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अन्तरवहिश~वरिरिति दान्ताय, वहिरन्तश्च कारद्रनयख=पावयव- 
दरयद भवति, कुतः? कारणान्तखचनात्~वदिरन्तःशब्दाभ्यां का- 
व्यौदन्यस्यावयवरक्षणकारणविरेखामिथानात्, अतोऽकार््यै-निखयवे 
द्रव्ये तद्भावेः=वदिरन्तरभाव इत्यथः | 

अन्तरिति ह्यवयवाः पिहितोऽरयवविगेपोऽमिधीयते, बहिरिति 
च व्यवधायकरोऽव्यवहितः ¡ सच कार्य्यद्रयल्य ॒घटपटादेरव सम्मवति 
नाकाय्थद्रव्यद् परमाणोः ! तख निरवयवत्वात् } नदि निरयवदरवये त- 
सिन् वदहिरितिबदन्तरिदयुपपचते । तस्माद् “भकासव्यतिमेदाततद्यु- 
पत्तिः” इति यदुक्तं तदयुक्तमिति भावः ॥ १८ ॥ 

नु कथं तर्हिं सर्वगतमाकां ? तत्राह-- 

“्राच्दसधोगविभवाच सर्वगतम्" ॥ १९॥ 
चस्ते यतिमेदं व्यवच्छिन्नत्ति । शब्दसंयोगविभवात्-शब्दवन्ूतै- 

दन्यसंयोगानां तिभवात्-सोपसगौद् भवतेरच् , विथुभावात् साै- 
नरिकल्ात् सर्वगतं=सर्वगतमाकादरामिर्थः | 

यथा हि शब्दाः आकशे विभवन्ति तथा सूर्चदरव्यसंयोगा अपिं 
तत्र विभवन्ति न च तत् किच्चिनमू॑दरव्ययुपलभ्यते यदाकारोन न संयु- 

` ज्यत । न च शब्दवनमूर्चद्रव्यसंयोगानां वियुभावोऽन्तरेणाकारशस् सर्वग- 
तलरुपपचते । तस्मात् सरवमूर्चदरनयसंमोगात् सर्वगतमाकादौ च जातु 
व्यतिभेदादित्ति भावः ॥ १९ ॥ 

नमु सर्वगतं चेदाकारं तदा कथमिदं गतिमता प्रतिधात्तिना दने- 
णोदकमिव न व्यूह्यते गत्तिमच्र तद्रव्यं न तेन विभ्ये १ तत्राद-- 

^अभ्यूहाविष्टम्भविशत्वानि चाकारधमौः” ॥ २० ॥ 
सर्वगतत्वेन धर्मन्तरसमुचयाय चकारः । अन्यूहावि्टम्मविथुलानि= 

प्रतिहत परावर्ैर्वं व्यूहः, तद्धिनोऽन्यूहः, उत्तरदेशगतिप्रतिबन्धो वि- 

एम्मः, तद्धिननोऽविष्टम्मः, सर्वमतेद्रव्यसयोगित्वं विसुत्म्, अन्यूहश्चा- 
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विषटम्मश्च विभुलं च तान्येतान्याकाराधमीः=भाफाशस्यासाधारणा धमां 
वेदितव्या इत्यथैः । ^ 

तद्धि द्रव्यं यत्तिमत्ता प्रतिघातिना द्रवेण प्रतिह्यमानं व्युहान्तरः 
मापते गतिमचच प्रतिघाति द्रवयं विष्टभनाति थत् सस्पदी खाद् यथोद्- 
फम् । अकाशं च निःसयशैम् । न च ससँ द्रवे चाः धमी; निः- 
स्पशे तसिन्नाशङ्कितुभपि शक्यन्ते! तस्मादाकादसख सर्वगतत्वेऽपि न 

` कंश्चिहोष इति मावः ॥ २० ॥ 
पुनः शङ्कते-- 

 भसूतिमतां च संस्थानो पपन्तेरवथवसद्वावः“ ॥ २१॥ 
चस्र्थैः शङ्कान्तरं प्रवसैयति । मूिमतामू=भत्रासरवगतद्रवयपरि- 

माणं मूर्तिः, सा विदयते येषां ते तथा, तेषां परिठिन्नपरिमाणातां दवय 
णां संखानोपपतेः-भवयवसजिवेशविरेषः संानं, तसोपपत्तेः सिदध 
रवयवसद्धावः=परमाणोरवयवसद्धाव इत्यर्थः । 

ये खलु मूनिमन्तः पदाथः, ते संखानिनो दृष्टाः थथा मोष 
द्यः | परमाणुरपि मू्षिमान् परिछिनिपरिमाणल्वात् । अतसेनापि संया. 
निनाऽवद्यं भवितव्यम् । संानं चावयवसमिवेशविशेषलात् सावयव 
सस्युपप्ते न निखयवते । तस्माद् मवत्यवगतिरसि तावत् परमाणो- 
रषयवसद्धावः इति भवः ॥ २१॥ 

हेवन्तरमाह-- 

“संयोगोपपन्तेथ" ॥ २९ ॥ 
` पूर्वनैवायं हेतुरिति सूचनाय चकारः ¡ अवयवसद्धावं इल्युवतेते । 

संयोगोपपततेः=द्बणुकोलततिहतुपरमाणुद्धयसंयोगोपपत्तः प्ररमाणोरवयव 
ावोऽवगम्यत इत्यर्थः । । 

दयणुकादीनायुदत्तये ताषत् परमाणुद्यसंयोगोऽवरेयं वक्तवयः । क 
च परमाणोः सावयवतरे सष्युपपद्यते नान्यथा । त 
किचिदेशानच्छेदेनेव सम्भवात् । नहि संयोगः कचिद् व्यापृतिः 
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पथमवतरति । नचागाप्यृत्तिरन्तरेण किश्चिदवच्छेदकं सम्भवति । न 
चावच्छेद्को देरा छतेऽवयवाद्न्यः कथित् सङ्गच्छते ¡ तसाद्धवल्यव- 
गतिर परमाणोरवयव्सद्धाव इति । किसुक्तं १ योऽयं द्वचणुकोतय- 
ततिहैतुरेकख परमाणोः पए्रमाण्वन्तरेण संयोगः, स च व्याप्यव्त्तिवीऽ- 

 व्याप्यवृत्तिवौ । उयाप्यवृत्तिशेत् १ तदा परमाणुद्रयलय समानदेदता 
प्रसज्येत । सा च प्रथिमविरोधिनीति तकराय्भ ब्णुकोऽपि परमाणु 
खात् न जातु तदपेक्षया प्रथुतामियात् । भवति च कारणापेक्वया प्रथु 
कार्यम् । अव्याप्यतरतिशचत् १ तदा सिद्धः परमाण्ववयवसद्धावः। तं विना 
तादकूसंयोगानुपपत्तः । तथा च प्रयोगः परमाणुः सावयवः संयोगत्वात् 
घटादिवदिति भावः ॥ २२॥ 

समाधचे-~. 

“अनबस्थाकारित्वादनवस्थादुपपन्तेाप्रतिषेधः" ॥ ९६ ॥ 
प्रतिपेधः्=परमाणुनिर्वयवत्वमतिषेधो नोपपय्ते कुतः? अनवखाका- 

रिलात्=भनवयाहेतुलादनवखानुपपततश्व-=मनवखायाश्चानुपपततेरियर्थः । 

. पैरमाणु्वेत् सावयवोऽभ्युपगम्येत तदाज्वयवधारावाः ऊुताप्यविशा- 
हतेश्नवखा प्रसज्येत, न च सा कथञ्चिदुपपद्यते । मेरसर्ैपयोः साग्यप्रस- 
ङ्गात् । तन्मा प्रसां्ीदिति कुत्रापि तद्विथान्तिरभ्युपगन्तन्या। यत्र च वि- 
श्रान्तिरभ्युपगम्यते स एवासाकं निरवयवः परमाणु । न च संवोगानु- 

पपत्तेः सावयवः स इति युक्तं भाषणम् । उभयथाऽपि दोषाभावात् । . 
प्रदेशवतो द्रव्यख हि प्रदेशवता द्रेण संयोगोऽव्याप्यव्ृ्तिमैवति न नि- 
पप्रदेशख द्रव्यय निष्प्रदेशेन द्रेण । परमाणुश्च निष्पदेशं दव्यम् 1 अत्तः 

क्थ तत्संयोगोऽग्याप्यवृत्तिषेत् । नच व्याप्यवृत्तितवे परमाणुद्वय॑सख स- 

मानदेदाताप्रसक्तौ यणुकप्रथिमानुपपत्तिरिति चार माषणम् । संयो- 
गेन जायमानाया; समानदेदातायाः प्रथिमप्रिपन्थितवात् । समवायेन 
जायमाना हि पदार्थानां समानदेदाता खौल्यपरिपन्थिनी मवति न संयो. 
गेन । नहि करण्डसमानदेशता वद्राणां खौं विरुणद्धि -। समवायेन 
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जायमाना तु खौल्यपरिपन्धिनी ख्यते ! गन्धरघसूप्यशौनां समानदेश- 
तेऽपि खोल्यानारम्भकलात् । नच परमाणू कचित् समवेत येन समबा- 
येन तरसमानदेराता कस्प्मेत । सेयोगेन मवन्त्या च तया न तद्रव्ध् 
हयणुकदय प्रथिमा विरुध्यते । सतस्तख व्याप्यवरृत्तित्वेऽपि नासि कथि- 
दोषः! अस्तु वाऽ्यप्यृतिसस्संयोगः । न च तदय किश्चिदेशवन्छेदेन 
सम्भवात् परमाणोः सावयसवापत्तिरिति साध्वी कसना | तमश्रकारसं- 
योगे च्यमिचारात् 1 नहि तमश्रकादय सावयौ । भवतति चाव्यप्यवृति- 
सत्संयोगः ! सम्मवन्ति वा दिशि इव परमाणोरप्योपाधिकाः पूर्वपश्ि- 
माद्यः प्रदेशासदवच्छेदेन संयोगे न किञ्चिद् विरुध्यते ! वयं ऽ 
मूसतप्रयक्तमेव तत्संयोगमातिष्ठामहे न साषयवलप्रयुक्तम् । अतः संो- 
गखाव्याप्यवरृ्तिेऽपि न किञ्चिद् दूषणमवतरत्ि 1 तस्मातरिएयवं एव 
परमाणुवै जातु सावयव इति भावः } २२ ॥ 

सम्प्रति प्ररुयेऽपि निरवयवपरसाणुसिद्धिमसहमानो धिन्नानवादी 
प्र्यवतिष्ठते-- 

“बुद्धया विवेचनात्त॒ भावानां याथाह्म्यालुपरन्धिस्त 
ल्त्वपकषेणे पटसंद्वावापरुन्धिवत् तदयु परन्धिः” ॥२४॥ 

तुना पूर्वपक्षान्तरं सूच्यते । तन्लयकषणे=तन्तूलामपकयं पटसदया- 
वानुपरुन्धिवत्पटसख सद्धावो याथात्मय, तस्ोपठन्धियेथा न मवति 

, त्था मावानां=यरमाणुपर्यन्तानां षटप्रथतिपदाथीनां बुद्धचा-तल- 

निषयिष्या धिया विवेचनात्-याथात्यावधारणाद् याथात्यानुपरुन्धिः= 
याथास्म्वस्योपरुष्िरमं भवति, तसात् तदनुपटन्धिः=तेषां भावानां “बद 
कपाठः शकरा" इत्यादिका येययुपरुन्धिः सा नोपकन्धिः किन्तूपरन्ध्या 
भासो मिथ्योपलब्धिरिति यावदिलर्थैः । 

यथा हि तन्त्वपकपणे तन्ुम्यो व्यतिरिक्तः कश्चित् पो याथाल्म्यनं 
नोपलस्यते तन्तवशांश्चपकणे तथा बुद्धया विविव्यमानाः घरपरभृतयः 
पदाथ अपि याथालत््येत् नोपलभ्यन्ते । चेदमी याथाल्म्येन वस् 
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तदा कपाठादिव्यतिरेकेण गौखिाश्ववतिरेभेणावदवसुपकभ्येरन् । . नं 
चोपठभ्यन्ते । नहि कपाछ्व्यतिरेकेण धटः कचिटुपठभ्यते । कपा- 
लश्च भूरकैराव्यतिरकेण, रर्क॑रा च यृचर्णव्यतिरेकेण । तदेवं पर- 
माणुपरय्यन्तेएु सर्वपदार्थपु बुद्धया बिविच्यमानेषु याथात्म्यानुपठव्र् 
वाह्यं वस्तु खवीयो वा क्षोदीयो वा किञ्चिदस्तीति गम्यते | नच 
तदभावे जायमानास्तद्रोचराः उपछन्धयो यथाथौः सम्पदन्ते । जायन्ते 
च तद्रोचरासाः। तस्माद् भवति प्रतिप्तिनूलमेताः खाकारमवाह्यं 
वाद्यतयाऽऽखछम्बमानाः मिथ्याभूता इति तद्परपय्यौयं विज्ञानमेकं 
सत्यमिति भावः ॥ २९ ॥ 

समाधत्त- 

“्याहृतत्वादहेतुः" ॥ २९५ ॥ 
अहतुः=“धुद्या विवेचनात्" इत्ययमदेतुः, कुतः १ व्यादतलात्= 

व्याघातदोपदु्टलादि्य्ैः | 

यया खट बुद्धा विविच्यमानाः पदाथः याथात्म्येन नोपलभ्यन्ते 
सा किं यथार्था, आदोखिद्यथारथेति वक्तव्यम् । थथाथौ चेत् £ तदा 
तस्या; एव याथास्मयेनोपलन्धेः सर्वभावयाथासम्यानुपकन्धिरिति व्याह- 
तम् । अयथार्था चेत् £ तदा सुतराम् । अयथाथैया तया कस्याप्यया. 
ात्मयस्योपरुव्धुमराक्यत्वात् । किंवह्ना यदिदं बुद्धा विवेचनं भा- 
वानां तत् किं निरवधिकम्, आहोखिःसावधिकम् । निरवधिकं चेत्१ 

तदाऽनुपपन्नं विवेचनम् । तख सावधिकत्वनियमात् । नहि तेन्तूननवधि- 
छृत्य पटो वद्या विवेत्तु शक्यते । साविकं चेत् १ तदा योऽस्ाववधि 
सतखेव याथास््येनोपछन्धेः सर्वमावयाथाल्यानुपछ्न्धिरिति पुनरपि व्या- 
हतम् । किंसु्तं ? चेद् घुख्या विवेचनं भावानां तदा न सर्वमावयाथा- 
त्मयानुपरव्धिः ! अथ सर्वमावयाथात्म्यानुपलन्धिस्तदा न बुच्या विबे- 

चनं भावानाम् । व्याहतत्वात् । नहि उद्या निवेचनं च सर्वमावयाथा- 

त््यानुपठव्धिश्चेति न व्याहन्यते ¡ न च वुच्या विवेचने पटोऽपिं तन्तुभ्यो 
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व्यतिरिक्तो न सिध्यति । प्रतीलथेक्रियाभ्यामेव तस्य ` तद्व्यतिरेकेण सि- 
दला । प्रयक्षा चैषा प्रतीतिः तन्तुभ्यः पटः” इति । चेदयं तन्तुभ्यो 
न व्यतिरिच्येत तदा न जात्वेव प्रतीयेत, किन्तु “तन्तव; पटः" इति 
प्रतीयेत 1 न चैवं प्रतीयते । न वा पटेनेव तन्तुभिः किचित् प्रात्रयते । 
तस्माद् मवति प्रतिपत्तिनूनं तन्तुभ्यो व्यतिरिक्तः पट इति । थथा च 
तन्तुम्यो व्यतिरिक्तः पटः, तथा घटादयोऽपि कपालादिभ्यो व्यतिरिक्ताः 
वेदितव्याः । समानयोगक्षेमत्वात् । तथा च कारणव्यतिरेकेण भावानां 
याथात्म्योपरव्धेस्द्रोचराः उपठव्धयोऽपि यथार्थः एव सम्पद्यन्ते न 
खाकारमबाह्यं॑बाह्यतयाऽऽलम्बमानाः मिथ्याभूता इति न॒तद्परपः 
व्यीय विन्नानमेवैकं सत्यमिति मावः ॥ २५॥ 
नज पटपरभतयशचत् तन्लादिभ्यो व्यतिरेकेण विन्ते तदा तलत 

तथा न गृह्यन्ते १ तत्राह-- 
“तदा्रयत्वाद्पथग्रहणम्? ॥ २६ ॥ 

तदाश्यत्वात्=तदा तन्लादयो मावाः परामदयन्ते, तन्तावाश्रयतवाद्- 
पृथब्हणं पटादीनां प्रथक्तवेन व्यतिरेकेण हणं न मवतील्ैः । 

येषां खलु भावानां परस्परमाश्रयाधितमावः सम्बन्धो न विते 

तेषामन्यतरव्यतिरेकेणान्यतरख प्रहणे सम्भवति यथा घटव्यतिरेकेण 

पटख, पटष्यतिरेकेण च धटस्य । येषां चैष सम्बन्धो विद्ते तेषास- 
न्यत्रव्यतिरेकेणान्यतरस्य अहणं न कथच्चिटुपपदयते । तत्राधितानामाश्रय- 

तच्रलेन कदाऽपि एथगवखानामावात् । अस्ति च तन्लादीनां परादीनां 
चाश्रयश्रितमावः सम्बन्धः । तस्मात् तन्त्वादिभ्यो व्यतिरिक्तत्वे 
पटादयो न तद्वयतिरेकेण गृह्यन्त इति मावः ॥ २६ ॥ 

_ . _ नलु कारणदरव्यतो व्यतिरिच्यमानमपि काय्यं "विज्ञानतो न य 
म तस तद्वयतिरकेणानुपपततेः १ तत्राह- 

“प्रमाणतशओार्थपरतिपत्तेः ॥ २७॥ 
चकरेण) पूर्वोक्तं हेतुं समुचिनोति ! प्रमाणतः=पलक्षादिना परमाे- 



आहिकम्] चतुथोऽव्यायः ¦ २०५ 

नाथगरतियत्तेः=अथौनां भावानां प्रतिपतरपरव्धेन विलञानव्यतिरेकेणानुप- 
तिरित्यथैः । 

यत्. खल प्रमाणेनोपठभ्यते न तत् कथच्रिदपहोतुं शक्यते । सरव 
तानाश्चातप्रसङ्ात् । घटपटादयो मावास्तु विज्ञानव्यतिरिक्ताः प्रमाणेनो- 
पलभ्यन्ते । चेदिमे तथा न वर्तेरन् कथयुपलभ्येरन् । नहि शशविषाणा- 
द्यः कचित् तथोपठभ्यन्ते ¡ तेपामुपरम्भाचावगम्यते नासि ति 
जञानव्यतिरेकेण तदुपपत्तिरिति मावः ॥ २७॥ 

टेलन्तरमाह-- 

“श्रमाणालुपपत्त्युपपत्तिभ्याम्"” ॥ २८ ॥ 
चोऽनुवर्वते । प्रमाणानुपपत्युपपत्तिभ्यांच=साधकप्रमाणानुपपत््युपपत्ति- 

` भ्यामपि विज्ञानव्यतिरेकेण सर्वमावानुपपत्तिनौस्ती्य्थैः । 
वित्नानव्यततिरेकेण सर्वभावानुपपत्ति वदता तत्र किचित् प्रमाणयुप- 

पद्यते न वेति वक्तव्यम् ] नोपपद्यते चेत् १ तदा सर्वमावानुपपत्तिरिति 
न सिध्येत् । नहि ् रमाणमन्तरा किञ्चित् सिध्यति । चेदुपपदयते £ तदा 
स्वैमावानुपपत्तिरिति व्याहन्येत । वि्ञानव्यत्तिरकेण प्रमाणसेवोपपन्न- 
त्वात् । तथा च प्रमेयमप्युपपन्नम् । अतो विज्ञानव्यत्तिरकेण सर्वभा- 
वानुपपत्तिरिययुक्तमिति मावः ॥ २८ ॥ 

अचर रङ्ते-- 
“खद्नविषयाभिभानवदयं प्रमाणप्रसेयाभिमानः ॥२९॥ 
खप्रविपयामिमानवतूक्ञानममिमानः, यथा खमे विषयामावेऽपिं वि- 

पयामिमानो मवति तथाऽयसू--एष प्रसाणप्रमेयामिसानः=प्माणपरमेया- 
मिमानो वैदित्तव्य इयथः । 

यथा हि खमे विषयाः न सन्ति वासनानिवन्धनया केदयनया च 
प्रतिभान्ति तथा जागरितेऽपि प्रमाणानि प्रमेयाणि च न व्रियन्ते केवल- 
सनादिवासनानिवन्धनया कलनया भरतीयन्ते ! न च करख्पनया प्रतीतानां 

तेषां प्रसाणप्रमेयमावो वास्तवः सम्पद्यते । न चावास्तवे तसिन् विन्ञानव्य- 
२९ 
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तरेकेण कथिद् माव उप्ते । करिसुत्तं ? योऽयं प्रलकषबद्धिविषय 
खे भ्रसाणप्रमेयमावः स न पारमाधथिकः किन्तु खपविषयवत् सादृ 
त्तिक । तेन च परमाथसती बा्यर्थल्यता न कथञ्चिद् विरेध्ते। 
तस्माद् युक्ता विज्ञानवयतिरेकेण सर्वमावानुपपत्तिरिति भावः ॥ २९॥ 

ननु खम्रविषयाभिमानवद् जागरितप्रमाणप्रमेयाभिमानो न युज्यते 
खमविष्यपक्षया जागरितविषयाणां विठक्षणलात् ? तच्राह-- 

भ्मायागन्धवेनगरश्रगतष्णिकावद्वा" ॥ ३०॥ 
अयं प्रमाणप्रमेयाभिमान इत्यनुवसैते ! वा=अथवा सायागन्धर्वनगर- , 

सृगतृष्णिकावत्=इन्द्रनाकिकेन मायाविना निमितः पदार्थोऽत्र माय, 
साध्ये साधनप्रयोगात् , नगराकारो नीरपीतादिमेषरचनामेदो गन्ध्व- 
नगरः, गन्धवोणां नगर इव नगर इति तदुत्पत्तेः, भेमेनोप्मणा संज्य 
सन्द्मानायु सूय्यैमरीचिषु भान्त्या विदितयुदकं स्रगतृष्णिका, मृगाणां 
वरषणेव तृष्णाहेतुलवादिति तद्वयुपततेः, खाँ कन्, वतेः प्रलेकमन्वयः, 
मायागन्पवेनगरख्गतृष्णिकावदयं प्रमाणप्रमेयाभिमानो वेदितव्य इत्यथैः । 

यथा हि मायादयो जाग्रलदाथौः वस्तुतो न सन्ति भान्या चापि- 
गम्यन्ते तथा घटपटाद्योऽपि वसतुततोऽवियमानाः संदृत्तिठक्षणयाऽनादि- 
वासनानिबन्धतया कटपनया प्रतीयन्ते ¡ न चैवं भतीतेषु तेषुपलभ्यमा- 
नोऽयं सावृ्तोऽपरमा्थसन् पमाणमरमेयमावो विज्ञानव्यतिरेकेण सर्वमा- 

वानुपपत्ति विर्णद्धि । तस्मान्मन्तव्यम् असि विज्ञानमेवेकं सत्यं नासि 
च तद्यतिरेकेण कथित् परमाथसम् माव इति मावः ॥ ३० ॥ 

समाधते- 

“हेत्वमावादसिद्धि ॥ ३१ ॥ 
अख प्रमाणप्रमेयामिमानदेति विपरिणम्यानुवतते। अपिद्धिः=भय 

प्रमाणप्रमेयामिमानस सिद्धिम मवति कुतः हेलमावात्=कारणामावा- 
दिलरथ 

प्रमाणप्रमेयामिमानः खलु काय्यै तत्कारणेनावदयं भवितव्यम् । 

५ 
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कारणसच्ते का्य्यसत्छनियमात् । न च विक्ानवादिनसे तक्तारणं किञ्चिद 
वियते । विन्ञानव्यतिरेकेण सवभावाभावाभ्युपगमाद् । विक्ञानल चैका- 
करिनस्तत्कारणतवास्षम्भवाद् । असि विचिन्राऽनादिवासना तक्तारणमिति 
चेत् १ तदा वक्तव्यं किमियं व्यतिरिच्यते विज्ञानादाहोखिन्र व्यतिरि- 
च्यते ! व्यतिरिच्यते चेत् १ तदा विज्ञानव्यतिरेकेण नासि कथिद् मावः 
इतिं व्याहतम् । तव्यतिरिक्तायाः वापस्तनाया एव सद्धावात् । न व्यतिरि 

च्यते चेत् £ तदा तदवश्छमेकाकि विक्ञानं न ततो विचित्रं भावनातमुत्य- 
चेत । खर्पतोऽविचित्रे च विज्ञानं विचित्र प्रसज्येत । वेचिष्यं च सार- 
ततिक्रमिति वि्वानमपि सत्तिकमापयेत । हितुश्च विज्ञानं वासना च ` 
दितुमती न तस्या्तोऽव्यतिरेकोऽपि सिध्यति 1 कथश्चिद्व्यतिरेकेऽपि 
वक्तव्या कल्यं वासना १। न कस्यापीति चेत् १ तदा वासनात्नानुप- 

प्ति; ! नहि वासना च निर्विषया चेति सङ्गच्छते } भावनातलेति 
चेत् ? तदा विद्ते वि्ञानव्यतिरेकेण मावजात्तमिति न तदनुपपत्तिः । 
अतो मन्तव्यं यथाऽस विज्ञानं परमार्थसत् तथाऽसि विज्ञानव्यति- 
रेकेण मावजातमपि परमार्थसदिति मावः ॥ ३१॥ 

नलु खञ्नविपयाभिमानवद्यं प्रसाणप्रमेयामिमानोऽद्विपयः किन् 

खात् ? तच्राह- 

“स्परतिसङ्कल्पवन्न खप्रविषयाभिमानः" ॥ ३९ ॥ 

चोऽप्यर्थो भिच्क्रमः । स्मतिसङ्कत्पवत््-अनुभूत्तविषयासम्प्रमोषः 
सुतिः, अनुभूतविषयानुचिन्तनं सङ्कल्पः; तो यथा नातद्विपयौ तथा 
खमरविपयामिमानश्च-खस्रविषयामिमानोऽपि नाद्धिपय इत्यथैः । | 

न खट खप्रविपयाभिमानोऽसद्विषयो येन तदृष्टान्तेनायं प्रमाणप्रमे- 

यामिमानोऽप्यसद्विषयः सिध्येत्, अपि च ? स्शतिसङ्कल्यो थथा पूरवो- 
पठन्धविषयताद् सद्विपयो तथा छमनप्रत्ययोऽपि पूररौपकव्धविषयत्वात् 
सद्विषयः । नं च निजशिरदछेदनं न पूवे सदुपरुन्यं; मवति च समं 

तद्विषयोऽपि प्रत्यय इति खाने वचः ! तलखापि खण्डशः पूवं तथोप- 
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रन्यल्यात् 1 थथा नैप खमः स्पतिभेदः संस्कारपारवधातुनिद्रादि- 
दोषवत् प्र्यक्षवद्बभासते सद्धिपयश्च भवति तथोपपादितमस्माभिः 

५तथा खन्न: (वे० ९।२।७) इत्यत्र भवेरोपिकरतरवेदिक- 
घृम्तौ नातोऽधिकमिह पराकम्यते । न च मायागन्धर्वनगरर्गतू- 
प्णिकाभिमानोऽपि दृष्टन्तः सङ्गच्छते । तस्य दोपवरोनान्यथाविपयलवऽ- 
प्यसद्विपयत्वाभावात् । अन्यथाविपयत्मेव च तस्य मिथ्यालं नासद्धिष- 
यत्म्। असतः शशविषाणादेः कुत्रापि विपयत्वाद्दीनात्। नहयर्तशच ज्ञान- 
विषयशचतयुपप्ते। तस्माक्ावासवोऽयं प्रमाणप्रमेयमावः किन्तु वास्तवः। 
तथा चासि परमाणुपुज्ञव्यतिरिक्तः कश्िद्चयवी यन्मिथ्याज्ञाननिमिततं 
खट चेतन वचेतनबाह्यविषयविषयं मिथ्याज्ञानमिति भावः ॥ ३२ ॥ 

नन्वत्रावयवीनिं शरीरेन्धियमनांसीदयक्तं, तद्रोचरं मिथ्याज्ञान कतो 
निवतैते ? तच्राह-- 

भमिध्योपरुच्पेर्विनारास्तत््वन्ञानात् खभ्विषयाभिमा- 
नविनादावत् प्रबोधे ॥ ३६ ॥ 

मिभ्योपरब्धेःशरीरेन्दरियमनःस्लनात्मखात्मामिमानलक्षणस मिथ्या 
्ञानख तत्चज्ञानात्-आत्मतत््ज्ञानाद् विनाशः=निवरत्तिमवति, तत्रो- 
दाहरणं प्रबोधे=जाग्रत्मत्ययः प्रोधः, तसिन् सति तसरादिति यावेत् 
सखम्नविषयाभिमानविनारवत्--यथा खम्रविषयामिमनिसय खापरप्रल्ययख 

विनाशो निवृह्धिरिलरथः । 
यथा दहि भ्रवोधे सति खमविषयामिमानो निवत॑ते तथा$ऽत्मत- 

स्वज्ञाने सति शरीरादिगोचरं मिथ्याज्ञानं निवीते । तमःप्रकाशचवद् द्योः 

परस्परं विरोधात् । विधिना विरोधिनिवृत्तश्वावश्यकल्वादिति मावः ॥२३॥ 

नलु यथा हि शरीरादिमोचरं मिथ्याज्ञानं॑निवतैते तथाऽऽत्मतल- 

्ञानमपि निवत्ते ज्ञानल्ा्रिषात् तथा च छृतं तत्सम्पाद्नायासेन { 

ततराह- 
"बुद्धेश्चैव निमित्तसद्धावोपलम्भात्" ॥ ३४ ॥ 
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विनाश इत्यनुवतंते । नेति देतुसागध्यीम्यते । च-पुनुदधे-आत्म- 
तच्चज्ञानेवं=मिध्याज्ञानवद् विनाशो न मवति, ऊुतः ? निमित्तसद्वा- 
वोपलम्मात्-भावप्रधानोनिर्देशः, निमित्तं विषयः, तस सद्धावो याथा- 
त्म्यम्, अविपरीतत रूपमिति यावत्, तख्योपलम्मो ज्ञानं, तसात् यथार्थ 
सानत्वादि्यथः । 

यदध ज्ञानं विपथ विपरीतं सूपं॒विपयीकरोति तदेव मिध्या- 
ज्ञानाद् ज्ञानान्तरेण निवलते यथा मायागन्धर्नगरादिज्ञानम्। यच्च 
विषयस्याविप्रीतं रूपं गोचरयति न तद् ज्ञानान्तरेण निवर्ते यथाथै- 
ज्ञानत्रात् थथा घटज्ञानं पटज्ञानम् । आत्मतत्व्ञानमपि यथार्थं ज्ञा- 
नम् । अविपरीत्तरूपविपयत्वात् । अतो न केनचिद् निवतितु शक्यते । 
किखुक्तं १ यथा हि खापरविष्यस्य प्रत्ययसय जागरितप्र्ययो यथा वा 
मायागन्धर्वनगरादिविषयस प्रत्ययसय पुोवत्तिप्र्यो वाधकः न तथाऽऽ- 
त्मतत्वविपयसख प्रत्ययख चाधकः कथित् समीचीनः प्रलयो विदयते । 
न चासमीचीनस्तं कर्िचिदू बाधितुसुत्पदते । तस्माद् ज्ञानल्वाविरि- 
येऽपि न तख मिथ्याज्ञानवद् निदृत्तिः शक्यसम्मवेति भावः ॥ ३४ ॥ 

नन्वास्तत्लक्ञानाद् मिथ्याज्ञाननिदतनिरिति न युज्यते, पूव ““दोष- 
निथिन्तानां तच््वज्ञानाददङ्ारनिवरत्तिः (न्या ४।२।१) .. 
इ्युक्तलात् ? तत्राद- 

नतत्वपधानमेदाच्च मिथ्यावुद्धदैविध्योपपत्तिः” ॥३५॥ 
हेलथैथः । यतो मिथ्याबुदधेः=मिथ्याज्ञानखय तत््रपधानमेदात्= 

तदा खपनिहितं प्रधानं परामृशति, तख प्रधानसख भावस्तत्वं गुणः, 
अप्रधानमिति यावत्, पधानं अुख्ं, तयोभेदस्तसात् प्रधानाप्रधानमेदाद् 
निमित्तनेमित्तिकभेदादितियावदू दवैविषयोपपत्ति-ैविष्यमुपपदयतेः, अतो 
नात्मतच्वज्ञानान्मिथ्याज्ञाननिवृत्तिरिद्युक्तमयुक्तमिवयथैः । 

द्विविधं खड मिथ्याज्ञानं गौणं युस्यं च । थद् दोषनिमितेषु चेतना- 
चेतनात्मकेपु बाह्यविषयेषु घुखसाधनतामिमानरक्षणं मिथ्याज्ञानं तदू 
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गौणम् ¦ इदमेव नेमित्तिकमिस्यमिधीयते । यच्ानात्मघु शरीरन्धिव- 
मनःखात्मललामिमानलक्षणं मिश्याज्ञाने तत् प्रधानम् । इदमेव निमि- 
तमिति कथ्यते ! तत्र पूव गौणस् नेमित्तिकल मिध्यान्चानसय दोषनि- 
मित्तानां तच्ञानालिवृतिरु्ता, सम्प्रति मुस्यल निमित्त तेखात्मत- 

चक्ञानाननिवृत्तिरुच्यते । तस्माद् म पूीपरविरोध इति भावः । २५॥ 
नत कसादेतदातमत्ज्ञानयुतषयते ? तत्ाह-- 

संमाधिविोषाभ्यासात्" ॥ ३६} 
समाधिविरैषाभ्यासात-समापिवरिपः सम्ध्रस्ातो निर्विचार, तया- 

भ्यासो वेश्ारयं कार्ये कारणप्रयोगः, तसात् सम्पक्ञातनाभ्नः समाधि- 

विरोपख वेरारयादात्मत्तचवत्ञानमुखचत इत्यथः । 

यदा खल्वयं वैराग्येण यमादीनामभ्यासेन च क्षीणराजसतामसप्रमा- 
, णादिनिखिठचित्वृत्तिरमिजातमणिकटप इव निर्मखचेतस्को ्रा्रहण 

गहीतृसंसकेषु स्थूखृक्ष्मररीरेनियमनः चित्तं समादधाति तदाऽ 

दीधकारादिभिखत्र वित्तसमाधिमावनया तेशारयुपजायते | ततशवा- 

ध्यालप्रसाद्ः । थे किरु तत्रभवन्तो योगिनः ऋतम्भरा परेति परिः 

न्ते । तेन चैष शैख इव भूमिष्ठान् सर्वीन् पदाम् याथातथ्येन 

, सम्प्रनानीते खातमानं च इ्लामखकमिव साक्ादङ्करुते । सदेवमास- 

तत्व्तानयाभ्युपायः समाधिकः । तथा चाह मगवान् याज्तवलक्योऽपि* 

आत्मा वाऽरे द्रटव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासिः 
तव्य? (द° ४।४।५) इति। निदिध्यासनं समाधिविरेषः सम्पातः । 

` तस्पान्यसुषुभिराण्यैतनयैः स एव यततोऽभ्यसितव्य इति मावः ॥ 

तन्न साधम्यनेषम्याम्य प्दारथतततक्ञानात् परोक्षं समाधििरोषा्यासा- 

चापरोक्षमिति विवेकः ॥ ३६ ॥ 
अचर रद्रते- 

ननाभैविद्धोषप्रायस्यात्" ॥ ३७ ॥ 
समाभिनिेषाभ्यास इति मिपरिणम्यानुवरैते । नन्समाधिविरोपा- 
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भ्यासो नोपपयते, कुतः? अर्थविरेपप्राव्यात्=म्थीः विषयाः, तेपामव- 
खानिरेमो विरेषः संस्काराः, तेषां वरीयस्तं भावयं, तसात् समापि- 
प्रतिचन्धकन्युत्थानसंस्करासाचल्यादित्यथैः । 

समायिविरोषसयोतयत्तो स्यां हि तदभ्यास उपपयते न नात्वस्याम् । 
न च समाधिविरेपस्योतत्तिः सम्भवति । प्रवलानां तत्मतिबन्धकानां 
वयुट्थानतंस्काराणां विचमानत्वात् । नहि विदधमानेषु तेषु स कथश्चिदुल- 
त्ुमरैति । ते ्यनादिलात् प्रबलाः खकारय्यममाणादिव्युतानप्रलयोपन- 
नने च पर्याप्ताः । यदेवायमुतमतुयुत्सदते तदैव तेः सदखशो व्युतथानप- 
व्ययाः उत्पा्न्ते । तथा चावसरामावात् कथं तदुक्तिः स्यात् । न चो- 
सतत्यभावे किञच्चिद्म्यसितुं शक्यते । तसादनुपपन्रः समाधिविरेषाभ्यास- 
इति भावः ॥ ३७ ॥ 

देलन्तरमाह-- 
शुदादिभिः भवर्तनाच" ॥ ३८ ॥ 

पूर्त्ैवायं हेतुरिति सूचनाय चकारः । समाधिविशेषाम्यासः, न, इति 
पदृदवयमनुविते । श्चुदादिमिः=शुविपासाशीतोप्णादिभिद्नैः भ्रव्नात्= 
तननिदृतिसाधनेषु बाह्यविषयेषु चित्त प्रतिक्षणं प्रवतैनात् समाधिविर- 
पाभ्यासो नोपपद्यत इयथः । | 

यदा खलयं समाधिविरेपमम्यसितुयुपक्रमते तेदैवाख मनः शलि- 
पासादिमिदनद्ः पीडितं मवत् तजिवृत्तिसाधनेषु बाह्यविषयेषु प्रवते । 
न चैवं प्रव्षमानख तस कथञ्चित् समाधानयुपपय्ते । तस्मादनुपप्ः 
समाधिविरेषाभ्यास इति भावः ॥ २३८ ॥ 

समाधत्ते-- 
“पूर्वकरूतफङराुबन्धात् तदुत्पत्तिः" ॥ २३९ ॥ 

पूर्वकृतफलानुबन्धाद्पूर्सिन् जन्मनि छृतान्यनुषठितानि यानि समा- 

धितत्साधनानि तेषां एकूमदष्टं फठजनकल्वात्, तखानुबन्धः, सम्बन्धः 
तसात् पूरवनन्माभ्यलसमाधितत्साधनानुष्ठानजनितादृ्टसम्बन्धात् तदु- 
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सत्तिः=तेदा समाधिविशेयं परामृशति, तख समाधिविरेषसोसरिर्- 
वतीलरथैः | 

न वयं केवखादिहं जन्मति कृतात् समाधिततसाधनानुष्ठानात् समा- 
पिविरेषस्योस्त व्रूमः अपि च? पूर्वनन्माभ्यस्तसमाधितत्साधनानु- ` 
छएटानजनिताच्छविरिष्टात् तसात् । न चेतदपेक्षया व्युत्थानसंस्काराधिर- 
न्तनाः अपि प्रबलाः सम्प्न्ते । तेषां केवपेक्षया प्ररतेऽपि विधि 
छिक्षया दुवैख्लात् । नद्येकाकिनमपेकषय प्रबलाः अपि विपक्षिणः सह 
मपेक््यापि ्रचलाः भवन्ति । न च विरिष्टपिक्षया दुर्यलानां व्युर्थानसं- 
स्काराणां खकाय्येप्रमाणादिव्युत्थानप्र्ययोपजननेन समाधिविरोषप्रतिबन्ध- 
कत्वयुपपदते । तथा च निप्रलयूहसमाधिविरेपोसत्तरपपन्नसलद्भ्यास 
इति भावः ॥ ३९ ॥ 

सच्रातिप्रसक्त्या शङ्कते-- 

(१)“अपवर्गेऽप्ये्वं भ्रसद्धः” ॥ ४० ॥ 
अप्गेऽपिमेकषऽपयेवंूवकृतफलानुबन्धात् समाधिवदिषोपततिवत् 

प्रसङ्गः=दुःखमेदोसत्तिपरसङ्ग इत्यथैः । 
चेदिह पूर्व्ृतफलानुबन्धात् समाधिविरोष उत्यते तद्ाऽपरवग 

दुःखमेदोऽपयुसययेत । कारणस्य कार््यनननशक्तेः सवत्रीव्याहततवात् । 
नद्यकत्र कुत्तश्ित् किश्चिदुलचते नापरत्रेति सम्मवति । न चापवग दुःख- 
मेद उदधते । तस्मात् पूरवृतफकलायुबन्धाततदुतपरिरिदयुक्तमबुक्त- 
मिति मावः ॥ ४० ॥ 

समाधत्त- 
न निष्पन्ञावर्यम्भावित्वात्" ॥ ४१॥ 

ननूर्वकृतफलानुबन्धादप्व दुःखमेदोलततिपरसङ्गो नं भवति, कुतः 
निष्यननाव्दयम्भाविलात्=निष्यन्नं काय्यै, तननिष्पत्तिवेलायां तसावदयम्भा- 
वनियमादि्यथैः |. 
` ८; ज्लच्छन ग्बसयसगछिनड सत्यतो क्सोगःः द्येक 

(१) भससूमू “अरण्ययुहापुखिनादिषु योगाभ्यासोपयोगः” इग 
सू्रमधिकं सर्वैर सुद्रितपुसतकेषूपलभ्यते । तच भाष्यं न सूत्तमिदयुपेक्षितम् । 
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कारणं खलदष्टं तद्युबन्धेन का्परेशेऽवदयम्भवितव्यम् । अ- 
न्यथा काय्यौनिपततेः । नहि कारणपम्बन्धाभावे कचित् कायै निप्प- 
यते । न चापवर्गऽदृष्टानुवन्धो विते । तस्यात्मतच््ञानेन ब्रहयद्बननि- 
प्यत्या पुरस्तादेव क्षीणत्वात् । समाधिनिदेषोखक्तिवेखायां चावदयमस्ि 
तदनुबन्धः। तदानीं तस्यक्षीणघ्रात् । तस्मात् पूर्वकृतफलायुवन्धात् 
तदुदत्तिरिति युक्तयुक्तं नायुक्तमिति मावः ॥ ४१॥ 

नन्वव पूवृतफलानुवन्धामावः कुतोऽवगम्यते १ तत्राह-- 

“तद् भावश्ापवर्गे" ॥ ४२॥ 

चस्त्वथः, तेन प्रमाधाभावो व्यावर्त्यते । अपवर्गेमोक्ष तदभावः 
तदा पूर्वकृतफलानुचन्धं पराख्रति पूरवकृतफलानुबन्धामावः श्रतिवाक्ये- 
म्योऽवगम्यतत इत्यथैः | 

यदा ह्ययं समाधिविरोषाम्यासेनात्मतत्तवं हस्तामककमिव साक्षात् 
प्यति तेन च ब्रह्मद्ीनरुपगच्छति तदैवाख सव हृद्यगन्थयो भिन्ते 
संयाश्च सवै चिचन्ते पुण्यपापलक्षणानि च सर्वणि कर्मणि क्षीयन्ते | 

तेषां च क्षयाचैव सर्वदुःखेभ्यो विमुक्तो निजेनात्मना ब्रहम संविर्य ब्रह्मा 
नन्द्युपञुज्ञानो आरहमसाम्युपेति । तमेव किठापवगेविदोऽपवगैमाचक्षते । 
यतरदमान्नाततं “यद्ात्मतत्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः 
भरपरपेत् । अजं धरुवं सवैतच््ेविंुदधः ज्ञात्वा देवं खच्यते 
सर्पादौ (ता २।१५) “भियते हृद्यग्रन्िरिछ- 
दन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन् 

, दृष्टे परावरे” (सुण्ड० २।२।८) “यदा परयः परुयते सक्म- 
वर्णी कतीरमीदौ पुरुषं ब्रह्मयोनिं । तदा विद्वान् पुण्यपापे 
विधूय निरक्चनः परमं साम्यसुपेति” (सुण्ड०  २।९।२) 
'आआत्मनाऽऽत्मानं स॑विचेा” ( यजु° ३२।११ ) आनन्द 
ज्रह्मणो विद्धान् न विभेति कदाचन? (ते० हमा ४ ) 

रसं च्येवायं लज्ध्वाऽऽनन्दी भवति ) (त° तहा ७) 
दभ 



९२१४ न्यायद्चैनम् [द्वितीयम् 

तरति चोकं तरति पाप्मानं ग॒दाप्रन्धिभ्यो विसुक्तोऽ- 
तोमवत्ति" (सुण्ड° २।२।९) “उभे उ हैवैष एते तरति" 
(वृह० ४।४।२२) इति । तसिंशचेतसिनपवगे पूर्वकृतफलानुवन्धामावः 
उदाहतश्चतिदाक्येभ्यः स्पषटमवगस्यते । सर्व तेषु .बहयद्दनवेलाया- 
मेव तदभावसयाभिधानात् । नहि श्रुतिवाक्यानि तानि तदभावामावेऽपव- 
गैख दुःखनिवृ्तिू्वकवरह्मयानन्दावापतिरूपत्वमरतलयं च कथश्चिदमिधातुं 
शकतुबन्ति । अमिदधते च । तसाद्धबयवगतिः “अस्ति नूनमपर्वो पू 
कृतफलानवन्धामावः" इति ! तथा चापवर्गेऽप्येवं मसङ्ग इत्यनुपपत्र- 
मिति भावः ॥ ४२ ॥ 

नलु मवु पू्वकृतफलानुबन्धात् समाधिविदरोपोसत्तिः, सम्प्रति तदु- 
तपत्त्यथं करं विधेयं येन द्वागिदेवात्मतच्वन्ञानयुपजायेत ? ततराह-- 

न्तद थसनियमाभ्यामात्मसंस्कारे योगाचाध्यात्म- 
विष्युपायेः" ॥ ४२॥ 

समुचया्ैश्वकारो मिन्नकरमः । तदर्थ=समाधिविरेषोलत्यथे यमनि- 
यमाभ्यां यमेन नियमेन, योगात््-योगग्रहणेन पातज्ञल्योगशासेयुपल- 
क्षयति, प्रतिप्यत्वं पञ्चम्यथैः, पातन्नल्योगशाखरप्रतिपायेरध्यातमनिष्युप- 
येश्~आतमतक््ज्ञानमधिक्ृत्य॒विदहितेरासन-प्राणायाम-म्रल्यादार-धा- 

रणा-भ्यान-समाधिमिः साधनैश्वात्मसंस्कारः=भात्मनो मनसः संस्कारः 
अशुद्धिक्षयपू्वकः समाधिविरोषोपजननयोग्यतालक्षणोऽतिशयः सम्पाद्- 
यित्तवयः इत्यथः । 

थदा रि यमनियमासनादयः उपायाः सम्यगनुष्ठीयन्ते तदा तेऽलकपदे 
मनसोऽद्धि किण्बन्ति, समाधिविरोषोपनननयोग्यतां च तत्रादधति। 
ततश्चायं शीघ्रे समाधिविरोषसुपसम्पद्यमानसतत्वक्ञानयुपलमते । तसन्ु 
य॒ष्चुभिः समाधिविरोषोखत््यर्थ यमनियमादिभिरपायेः पूर्मात्मसंस्कारे 
विधात्तन्य इति मावः ॥ 

तञ्च सवौश्रमसाधारणत्वाद् यमनियमयोः एषद्देशः । अर्हित सलः 
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मलयं बरहचर्गयमपरिगरह इति यमः। शोच सन्तोपरपः साध्यायः कशवर- 
प्रणिथानमिति नियमः । सिरदुखमासनम् । श्वासप्ासयोगीतिवि- 
च्छेदः प्राणायामः । सविपयासम्प्रयोगे चित्तखरूपानकार इवेन्दि- 

याणां प्रयादारः । देदवन्धधित्तय धारणा ! तत्र प्र्ययेकतानता ` 
ध्यानम् । तदेवा्थमात्रनिभासं खरूपसल्यमिव समाधिः । एषासर्थस्व 
भ्योगसुत्रवेदिकल््तौ” कृतप्रप्चः विस्तरभयादिह न पुनः प्रप- 
च्चित इति विवेकः ॥ ४३ ॥ 

नस पूर्वक्ृतफ़लानुवन्धाद् यमनियमादिभिरपायैरास्मसंस्कारेण जाय- 
मानः समाधिविरोयश्वेदात्मतच्चज्ञानोपायः कृतं तर्द न्यायसाज्ेणानेन? 
तत्ाह-- 

भन्ञानग्रहणाभ्यासस्तदिदैश्च संवाद्ः” ॥ ४४ ॥ 
सपुचयार्थश्चो भित्तक्रमः। ज्ञानग्रहणाभ्यासः=भात्मतचज्ञानं इद़- 

तया गृहते येन शाज्ञेण तद् ज्ञागद्रहणं न्यायशाघ्, तस्याभ्यासः पुनः 
पुनरध्ययनप्रयतः, तद्नियेः=तच्छालामितैः संवाद्ः=समयपूरवैको वादश्वा- 
वर्यक इत्यथैः । । 

यथा हि त्त्यज्ञानदेतुसमाधिविरोषोलच्यथै यमनियमादिमिरपायेरा- 
तसंस्कारस्तावदावदयकः तथा शाखश्रवणाद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविरप- 
समवायानां पदाथीनां साधम्बैवेधर्म्याभ्यां जातस्यात्मचन्ञानख दाढ्यौय 

न्यायशाञ्रसास्याम्याससच्छाल्लामिकतेः सदह संबादश्ाप्याबद्यकः। तसिन्- 

सलेव जायमानस्यात्मत्चन्ञनल इृढभूमितसम्भवात् । नदिं तसिन्रसति 

जायमानमप्यातमतचचज्ञानं कथच्चिद् दृढभूमि सम्पद्यते, टदभूमित्वास- 

स्पत्तौ च समाधिविरोषोत्पत्य्थमार्मसंस्काराय कथिद् यमनियमादिषु 

प्रवतितुसुत्हते । न चाभ्यासः संवादश्वान्तरेण शाज्मुपप्ते । तसात् 
सफठमेतद्न्यायगाल्ञं न जातु विफलमिति सावः ॥ ४४ ॥ 

नलु क ते तद्वियाः थैः संवादं इुय्यौत् १ ततराह-- 
न्वं युर-दिष्य-सव्रह्यचारि-शिष्ट-भ्योऽर्थिभिरनस्- 

युभिरभ्युपेयात् ॥ ४५ ॥ 
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त॑=संवादमनसूयुभिः-अविजिगीपुभि्युररिष्यसनखचारिगिष्टभ्रेयोऽ- 
भिभिः-शखोपदेष्ट गुर्; शाचेणोपदेदयः शिष्यः, साध्यायीस 

ज्रह्मचारी, गुर्रिष्यसन्रहमचारिम्योऽन्यः शाल्ेणानुरिष्टः रिष्ट, 
शाखमतिपाये मोक्षलक्षणे प्रयति श्राद्धाः युक्षव इति यव्च्छरेयोऽ- 
धिनः, तेरभ्युेयात्-अभिगुखसेतय कुय्यौदियथैः । 

गुरुरिप्यादयस्तावत् तद्वियाः, तैरात्मतत््ज्ञानख दाढ्यीय संवादं 
कुय्यीदिति भावः ॥ ४५ ॥ 

नलु गुरुरिप्यादीनां चेत् परतिपक्षगरहणं न रोचेत तदा कथमेमिः 
संवाद्मभ्युपेवात् ? तत्राद- 

^प्रतिपक्षटीनमपि वा प्रयोजनाथैम्धित्वे” ॥ ४६ ॥ 
पर्वसू्मनुवतैते । अवधारणार्थोऽपिः । वा=अथवाऽधित्वेतत्चक्ञा- 

नदार्च्छायां सत्यां भरयोजनाथै=तच्वक्ञानदाव्यै प्रयोजनं तदै प्रतिपक्ष- 
हीतमपिनप्रतिपक्षहीनमेव संवादं गुरुरिष्यादिभिरभ्युपेयादिल्य्थः। 

तत्चज्ञानवार्व्ैच्छा चेद वतैते शुरदिष्यादीनां च भतिपक्षपरहणं न 
रोचते तदा तदाब्याय परतिपकषग्रहणवर्भमेव संवादं तेरभ्युपेयात् । सर्वथा 
भरयोजनसिद्धरेोदेश्यत्वादिति भावः ॥ ४६ ॥ 

नलु वादेनैव चेत् परयोजनतिद्धिः किमथ तरि जसपवितण्डे १ तत्राह-- 

भ्तत्वाध्यवासायसंरक्षणा्ं जल्पवितण्डे बीजप्ररोह- 
संरक्षणाय कण्टकराखावरणवत्ः" ॥ ४७ ॥ . । 

बीजमरोहसंरक्षणार्थ-धान्यादिवीजानां पनेन जातानामङ्कराणां पथा 

दिनिवारणेन परिपालनं संरक्षणं, तदथं कण्टकराखावरणवत्=यथा कण्ट- 

काचितदालामिरमिभितं “वाइ इति प्रसिद्धमावरणं वेष्टनं वृतिरिति 

यावत्, त्तथा तच्वाध्यवायसंरक्षणा्थम्-अभ्याससंबादाञ्यां जातास्त 

स्वाध्यवसायस्य परोक्तदूषणाहितापामाण्यश्ङ्कानिवारणेन परिपालनं स॑र 

क्षणे, तदथै जसवितण्डे-जसश्च वितण्डा चोभे वेदितव्ये इलयधः । 
यथा हि ससं कण्टकराखावरणं संरक्षति तथा तत््वाध्यवसायं ज 
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सवितण्डे संरकषतः । तस्माद् वाद्वत् सार्थकं तदुपादानं न निर 
कमिति मावः ॥ ४७ ॥ 

नँ जसपवितण्डाभ्यां कि क्तैव येन ताध्यवतायय संरक्षणं भ- 
वेत् १ तत्राह- 

, प्ताभ्यां विगरह्य कथनम्" ॥ ४८ ॥ 
ताभ्यानजदपवितण्डाभ्यां विगृह्य=विग्रहं श्रत्वा कथनं=तत्वकथनं 

कतैव्यमिदयर्थः | 
चेत् सखद्रनविसितमिथ्याज्ञानावलेपदुर्विदग्धतया कथिदनाय्यः 

छाभपूजाख्यालयर्थितया कथिदार्ययो वा वावदूकपाशः “क जगतां पतिरी- 
शवरः, क तद्वचनं वेदाः, क वेदप्रामाण्यं, कात्मतत्लाध्यवसायः, क्रापवगः" 

इयेवं वैदिकं सिद्धान्तं खबुष्योसेशचितैः कुदेत॒मिर्दषयितु प्रवर्तेत वैदिकश्च 
तदक्षक्रशिमानं खपक्षद्रहिमानं च जानच्चपि कदाचरिदप्रतिमया तद्यु- 

तेषु कुदेतुषु सपदि दूषणं न पद्येत् खपक्षसाधनं च न सरेत् तदा 
निःशङ्कं जल्पवितण्डे अवताय्यै तसमिमवेत्, आत्मानं च रमेत् । कि. 
सु्तं ? यथा खट पौरस्त्या (१) मनुपरसूतिः कदाचित् पाश्चत्येन शरुणाऽ- 
ऋन्तात्मदेसा वादेन फठमपद्यन्ती बुद्धिवी््याम्यां विगृह्य शमि 
मवति खजनपदं च संरक्षति तथा वैदिकोऽपि जल्पवितण्डाभ्यां विगृह्य 
वैरिणं तमभिमवेव् आत्मपक्ं च संरक्षेत् नास्यत्र कथिदोष इति भावः ॥ 

तच्वन्ञानं तदुत्पत्तेः साधनं च यथाक्रमम् । ५ 
विस्तरेण तुरीयस्य दवितीयेऽस्मिन् परीश्चितम् ॥ १॥ 

इति श्रीमत्रमहसपरित्राकाचारयोदासीनवय्यात्ारामभगवः 
स्ादरिष्यहरिग्रसादङृतायां न्यायसून्ैदिकदृतत 

चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयमा्हिकम् । 
सभा्तश्चायं पवृ््यादिपमेयपटूकलततत्वजान- 

परीक्षाध्यायश्चतुधैः 
-~-------------~ 

(१) जापानज नपा 
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आयमाहिकम् 
संशयप्रमाणपरमेयाणि परीक्षितानि । ध्य्संरायस्तजैवशुत्तरो- 

त्तरप्रसङ्ः” (न्या० २।१७) इत्यतिदेशेन प्रयोजनाद्योऽपि परीक्षिताः। 
सम्प्रति जातिनिग्रहखानानि परीक्षणीयानि । तत्र पूर्वन्तावजनातिं 
परीक्षिष्यमाणसतद्विमागमाद- 

धसाधम्पवेधरम्योत्कषीपकषैवण्यीवण्यविकल्पसाध्यपाध्य- 
भरासिपरसङ्गप्रतिदष्टान्तालुत्पत्तिसंशायप्रकरणदेत्वथौपत्य- 
विशेषोपपत्युपलन्ध्यलुपलञ्धिनिलयानिल्काय्यैसमाः”।१। 

अघ्र “समाः” इति पुलिङ्धनिरदेशः । प्रे सर्वव तथानिर्देशदरौनात् । 
जातिशब्दश्च खीलिङ्गः । अतः सामानाधिकरण्याय जातिमेदाः शद वि- 
शेष्याः वेदितव्याः । खापनादेतौ प्रयुक्ते यत्तत्थापितस्य साध्यधर्मख 
प्रतिषेधाय प्रतिषेधासमर्थो हेतुः म्रतिेधबुच्या प्रयुज्यते सा जातिरितित- 
छक्षणाभिपरायेण वा पुठिङ्गनिर्देशाः । इतरेतरयोगठक्षणशेह दरन्धसमासः। 
समकब्दश्च इनद्न्ते श्रूयमाणलास्रसेकमन्वयी ।' साधम्य च वेषस्य 
चोत्करीश्चापकर्षश्च वण्यै चावण्यै च विकसश्च साध्यं च प्रा्िश्वपरा्तिश्च 

भसङ्गश्च प्रतिदृ्टान्तश्चानुतपरिश्च संशयश्च मकरणं च हेवुश्वाथीपत्तिशा- 
विरेषृशचोपपततिश्चोपरबन्धिश्वानुपठन्धिश्च नित्यं चानित्यै च कायै च 

तानि समानि-हेषन्तरतु्यानि येषु जातिप्रयोगेषु, तैर्वा समाः-देलन्त- 
रतुध्याः ये साधनीयधर्मरतिषेषवुद्धया प्रयुक्ताः प्रतिषेधासमधहेतवो 
जातिभेदासे तथा-साधर्म्यसमः वैधर्म्यसमः उक्करषूसमः अपकवेसमः 



हिकम् ] पञ्चमोऽध्यायः | , ३१९ 

वरप्॑समः अवर्यैतमः विकल्पसमः साध्यसमः प्रापतिसमः अप्राप्िसमः 
म्रसङ्गसमः प्रतिदृष्टान्तसमः अनुतपत्तिसमः संशयसमः प्रकरणसमः हेतु- 
समः अथौपत्तिसमः अविरोपसमः उपपत्तिसमः उपरुव्धिसमः अनु- 
पठन्धिसमः नित्यसमः अनित्यसमः कर्थ॑सम इति चतुर्विशतिजीतिभेदा- 
इयर्थः । 

वादिना खापनारतौ भुक्ते यत्व प्रतिवादिनः खात्माभिरक्षायै वा 
पराभिभूलये वा साधरम्यवेषम्याम्यां प्रलवखानं सा जातिः, सा च सा- 
ध्यसमादिभेदाचतुर्धिंशतिपेति भावः ॥ १ ॥ 

तजन साधम्यैसमवेधम्यैसमो रक्षयति- 
६८ ९ ४५ + क, 

साधम्पवेधर्याभ्यासुपसंहारे तद्धमैविप्ययोपपत्तेः 
साधम्पेवेधम्थसमौ" ॥ २॥ 

साधम्यैवेधम्यौभ्यां-पमानोधर्मः पक्षसपक्षसाधारणोधर्मः साध्यत्वामि- 
मताधिकरणवृ्तिषर्म इति यावत् साधम्य, विरोषधर्मः सपक्षविपकषव्यावृत्तः 

प्षमात्रधरमः साध्यत्वामिमतानधिकरणादृषिषरम इति यावत् वेधम्यै, सा- 
प्य ध्मश्च ताम्यायुपसंदरि~“तसात्तथा, तसान्नतथा” इति पक्षे 
साध्यधरमोपसंहारि कते तद्धर्मविपयैयोषपत्तेः-साधनं सिद्धिरुपपत्तिरित्यन- 

थौन्तरं,. तदा साधम्धवेधर्म्ये परायते, तद्व्यापकः साध्यलक्षणो धर्म 

खद्रमखस्य यो विपथेयोऽमावः प्रतिपेध इति यावत्, तख साधमम्यवे- 

याम्यां पे साधनात् साषम्यधरम्यसमौ=सामयैसमवेषम्यम नातिभेदौ 
भवत इद्यर्थः। 

` थद् हि वादिना व्यािसपिक्षाम्यां साधम्यैवैधम्याभ्यां पक्षे साध्ययुप- 

संहियते, तदा प्रतिवादिना तननियोक्ाभ्यां साधम्धैवेधरम्यीम्यां यत्तत्र 

तद्विपरीतस्य साध्याभाव साधनं, किञु्तम् ? अन्वयव्या्या व्ति- 

कव्याय च प्दृेन साधर्म्येण हेतुना वषयेण च हेतुना पके साध्ये 

साधिते यत् साध्मत्रेण वैधम्यमाव्रेण च हेठुकलेन तत्र तदमा- 

बस्योपपादनं, किंबहुना वादिनाऽनबयव्ाततिमता साधर्म्येण पक्षे साध्य- 
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धमोपिसंहारे छते यत् प्रतिवादिनसतत्र साधम्येणेव प्रयवखानं स “सा- 
धम्यैसमः? व्यतिरेकव्याप्तिमता वैधर्म्येण च परे साध्यधर्मोपसंहारे ते 
यत् वैधम्यैणेव प्र्यवखानं सर “वैधस्पसमः” साधम्यं समं यसिबसो 
“साधम्यै्तमः" वेध्यं समं यसिन्नसो “वेषम्य॑समः" इति तदवय. 
रिति भावः॥ 

तच्च श्दोऽनित्यः पयतानन्तरीयकल्वात्, यत्मयत्रानन्तरीयकं तद्- ` 
निलयं यथा घटादि, प्रयलानन्तरीयकश्च शब्दस्तसात्तथेति साधर्म्थेणोपसं- 
हारे जातिवादी साधर्म्यणेव प्रत्यवतिष्ठते श्वयो नित्यः अस्पशत्वाद्, यद्- 
स्परी तच्ित्यं यथाऽऽत्मा, अस्परदीश्च शब्दः, तस्मान्नित्य इति । त चा- 
जासि विकेषहेतुरनित्यटसाधर्म्यात् प्रयतानन्तरीकल्वादनियेन शब्देन 

भवितव्यं न पुनर्ित्यात्मसराधम्यादस्पग्ीत्वानिेनेति । नो चेन्नि्रवाऽ. 

नित्योऽपि माभूदिति साधम्यैसमसख, शब्दोऽनित्यः भयलानन्तरीयकल्ात्, 
यदनिल्यं न मवति तस्यलानन्तरीयकं न मवति यथाऽऽ्त्मा, न तथा= 

अप्रयनानन्तरीयकः शब्दससाच्तयेति वैधर्म्येणोपसंहारे जातिवादी 
धेधर्म्येणेव प्रत्यवतिष्ठते शब्दो नित्यः अस्पदत्वाद्, यन्नित्यं न भवति 
तदस्पदी न॒ मवति यथा घटः, न तथा=अनस्पदौः रब्दस्सात् त- 

येति । न चात्रास्ति विशेषहेतुः नित्यात्मवैधम्यौत्यलानन्तरीयकल्ा- 
द्निलेन शब्देन भवितव्यं न युनरनित्यध्यैधम्यौद्स्यरीलवाितयेनेति । 

नो चेन्नि्यलदाऽनित्योऽपि मा भूदिति च पैधरम्यसमसवोदाहरणम् । उमो 

चेमौ जातिमेदौ सद्मतिपक्षापरनामभकरणसमदेशनामासौ । साधम्य 

धृम्यीवेव च केवलो हेतुतया वादिनोपन्यसावित्यमिमानात्मत्यवयान- 
मिति विवेकः ॥ २॥ । 

० 

धगोत्वा्धोसिद्धिवत् तत्सिद्धिः" ॥ ३॥ . 
साधम्धवधम्याभ्यामिलयनुवर्वते । गोलात्-व्यज्के यज्गयग्रयोगः 

` गवेततरासमवेतल्रे सति गोमात्रसमवेताद् गोसायम्यादशवाविवेषम्यौच सा" 
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सादिमच्वाद् गोपिद्धिवत्=यथा गोः सिद्धिर्भवति तथा तसिद्धिः=तदा 
तद्धमै परामृशति, साधम्धवेधम्याभ्यां साध्यपर्मयानियलख शब्दे पिद्धि- 
मैवतीवय्ैः | । 

चेद् वयं साधर्म्यमात्रं वा वेधर्म्यमात्नं वा साध्यसाधनं प्रतिजानीमहि 
तदाऽवश्यमेवमुपाठम्येमहि । न चास्मामिः साधर्म्यमाचं वा वेधम्धेमातर 
वा साध्यसाधनं प्रतिज्ञायते अपि च ? साध्येन खमावतः सम्बद्धं 
किडुक्तं ? साप्यव्यातिनिरिटम् । नघ तुपन्यलमसपरीत साध्य 
वष्र मवद्पि साध्यधर्मेण नि्लेनालि खमावतः सम्बद्धम् । बु- , 
द्विकमदौ व्यभिचारात् । न च तथाऽसदुपन्यसं प्रयतरानन्तरीयकतवं 
विते । तख ५यत्मयतरानन्तरीयकं तदनित्यम् इति सर्र सम्ब्धाव- 
गमेन इुतापि व्यभिचारादर्शनात् । अयमेव चाख सपताध्यसाधकस विः 
पेतुः । तस्मादखाने ते पर्यवसानमिति मावः ॥ २ ॥ 

सम्प्रति करमप्राप्तयु्कसमादिनातिपट्कं तावदेकेन लक्षयति-- 
“साध्यदृष्टान्तयोद्धैसबिकर्पाटुभयसाध्यत्वाचो- 
त्कषापकरषवरण्यावण्यविकल्पसाध्यसमाः ॥ ४ ॥ 

साध्यचष्टान्तयोः-साध्यः पक्षः; साध्याश्रयतवेन तस्यापि साध्यलात् , 

उपचाराह्रा धर्मिणि धर्ममयोगः, साध्यधर्मिणि पक्षे दृष्टन्ते च धर्मविक- 

रपात्=धर्म इत्यतिशिष्टवचनं, तस्य विकल्पो नानाविधतया कट्पनं, तसात् 

साधभ्यैवेन तत्सत्त्वासत्त्वापाद्नात्+उभयसाष्यत्वानउमयोः सध्यद्ा- 

न्तयोसतुल्यतया साध्यल्ापादनाचोत्कपीषकर्षवण्ववर्यविकर्पसाष्यतमाः= 

उत्कपैसमः अपकर्षसमः वर्णवसमः अवर्ण्वसमः विकलतमः साध्यम 

इति षद् जातिभेदाः मवन्तीलर्थः । 
यत् खट वादिना पक्षे साध्योपसंहारे इते प्रतिवादिनसत्रानिटख 

च्छान्तसाधम्येणापादनं, किखु्तं १ परोक्तपाधनादेव तदव्मप 
कस्य दृष्टन्तर्मख तत्र साध्येन समासज्ञनं, किंबहुना व्यातिमुर 
सृत्य त्त साधनीयधर्मविपर्व्ययोपपत्यथै यत्साधम्यैवठेव प्रलवखानम् 

१ 
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भविचमानख दृष्टान्तथे्मख भसञ्ञनमिति यावत् स “उत्कर्षसमः 
अविदयमानधमौरोप उत्कैसेन समः, यथा . «अनित्यः शब्दः प्रयन्तानः 

न्तरीयकल्वाद् वटवत्, इ्यादौ यदि धटसाधम्यौत् प्रयलानन्तरीयक- 
त्वादनितयः शब्दः तदा तसदेवं घटसाध्यौद् वयद् रूपवानपि खात्। 
नो चेद् र्पवान् तदाऽनित्योऽपि माभूत् । न चासि विरेषहेतुः प्रयताः 

नन्तरीयकत्वादनि्येन भवितव्यं न पुना रूपवतेति । सोऽयं विरुडधदेश- 

नामासः । विवक्षितविपरीतसाधनात् । १। पक्षे साधम्थैबलेन विघमानध 

मौमावापादनं किसुक्तं १ परोक्तद्टान्तसाधर्म्येण तत्र पराभिमतधमीन्त- 
राभावम्रस्ञनं, किंबहुना व्यातिमपुरस्ृतय तत्र साधनीयपर्मविपययंोप- 
पत्थ यरोक्तसाधनवलेन मरत्यवेखानं वि्यमानधर्मविपयययापिज्ञनमिति 

यावत् सो “अपकषसमः धर्मीमवोऽपकर्ैसेन समः, यथा “अनिलः 

शब्दः मयलानन्तरीयकलाद् घटवत्” इल्यादौ यदि प्पोधम्यौमयता- 
नन्तरीयकलादनिल्यः शब्दः तद् . तसादेव घटसायम्योद् धटवदभावः 

मोऽपि खात्! नो चेदश्रावणस्तदाऽनिल्योऽपि माभूत् । न चालि विरेष- 
हेतुः मयलानन्तरीयकल्ादनिलेन मवितव्यं न पुनरश्रावणेनेति । सोऽयम- 

सिद्धदेशनामासः. । पक्षलामादसाधनात् ।२। द्टान्ते पक्षयमौपाद्न, 

किसुक्त ए परोक्तसाधनादेव दृष्टान्ते सन्दग्धसध्यकत्वलक्षंणस्य । क्षप” 

मख पसज्ञन, किंबहुना साधम्यैवलेन पष, साधनीयधरमनिपय्ोपप" 
त्यै यसलयवसानं दृष्टान्ते पक्षपमीसज्ञवमिति. यावत् स॒ “वणय 

समः सिषाधयिषित पक्षधरमोविण्यैसेन समः, यथा “अनिः शब्दः" 
प्रानन्तरीयकलाद् घटवत्, ह्यादौ यदि ̀ धटसाम्योलयतानन्त- 

रीयक्षत्वादनित्यतवेन शब्दो वयैत तदा पक्षसाधम्ौलायलानन्तरीयक- 

लाद् शब्द्वद् घटोऽप्यनित्यत्वेन व्यता, नो चेद् वण्यते तद्र शब्दोऽपि 
मावार्थं । न चासि विशेषहेतुः प्रयलानन्तरीयकत्वात् सन्दिग्धसाध्य- 

कतया श॒ब्दोऽनित्यत्ेन वर्णयित्तव्यो न पुनधैट इति । सोऽयमाधारणा- 

भेकान्तिकदेशनामासः । दृष्न्तस्मापि सन्दिग्धसाधकलेन हेतोः सपव 
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तलनिश्चवाद् ।६। पक्षे दृन्तर्मापदनं, किमुक्त? परोकतसाधना- 
क प्ेऽपन्दरयतापकल्लक्षणस्य दृन्तयर्मल प्रत्न, किंबहुना 
दछन्तसाधर्म्येण पतते साधनीयधर्मविपर्व्ययोपप्च्थं यत्रलवसखानं दन्त. 
धमोतलञनमिति या्द् सो “अवण्यैसमः” वर्मविपययः सिद्ो दान्त- 
धम्यलेन समः, यथा “अनिलः ष्यः प्यतानन्तरीयकलाद् घटवत्” 
इ्यादौ यदि वटसाधर््यात् प्रयनानन्तरीयकलादनित्रः शब्दः, तदा 
तसादेव साधर्यीट् घटवदसम्दिगधसाध्यकोऽपि सात् । नो चेदसन्दिग्ध- 
साध्यकलदाऽनिल्योऽपि माभृत्। न चास्ति विोपदेतुः प्रयलञानन्तरीयकत्रा- 
दनि्येन भवितव्यं न युनरसम्दिग्धसाध्यकेनेति । सोऽयमसिद्धदेकनामासः। 
सन्दिग्धसाधकललक्षणपक्षलामवेनाध्रयापिद्धः 1४ साधनधर्मयुकते इ- 
छन्ते धमान्तरविकसदर्वनादक्षे साध्यथर्मनिकस्यापाद्न, कि्ुत्तं ? 
दृष्टान्ते धर्मविकलेन प्च धर्मविकरप्तन्ञन, किवहना दएन्तसापर््ये 
प ताधनीयधरमतिपरयययोपपत्ययै यललवघानं स “विकल्पसमः" 
केतं कसः, विविधः कलो विकलयत्तेन समः यथा “अनित्यः शब्दः 

प्र्ानन्तरीयकलाद् घटवत्" इत्यादौ यलगलानन्तरीयकं तलिकििनद- 
ट दं यथा दुकूलराङषय्यादि, किश्िक्तविनं यथा धकरपरपरशव- 

धादि, शब्दोऽपि प्रयलानन्तरीयकेः अतत्तेनाप्यनिलेनेव निलेनापि भवि- 
तयम् । नो चेद् मवति नियः तद्ाऽनि्योऽपि माभूत् । न चासि वि- 

सेपहैतुरेकत प्रयलानन्तरीयके धर्मविकलयेन भवितव्यं नान्यत्रेति । सोऽयं 

साधारणानैकान्तिकदेशनामाघो विरुद्धदेशनामासे वा ।५ पक्च्छान्त- 

योखुखतया ,साध्यलापादानं, किसुक्तं ? च्छान्ते पकषतुदतापरसञ्नः 
[ € म [९ र पर्मविपर््ययोपपत्य € „_ 3 ध 

किंबहुना साधरम्यवटेन पक्षे साधनीयथमविपय्ययपपत्य्र यल्नलगखान 

स भसाध्यसम साधनीयो धर्मःाध्यसेन समः, यथा “अनिलः 

र्दः प्रयज्ञानन्तरीयकलाद् धय्वत्ः' इ्यादो यदि 4 
ष्ठुः पराप्तं तर्हिं यया शब्दस्तथा घट इति । रव्दश्वानिदयतया साध्य" 

इति कार्म धटोऽप्यनिद्यतया साध्य एव । नोचेत्सध्यो न तर्हि यथा चट- 

स्तथा शव्दः । न चास्ति विरेपहेतुरुमयोखलखतायामकः साव्यः खा 
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त्नापर इति । सोऽयमसाधारणनेकान्तिकदेशानामासः । षटन्तसापि 
साध्येन हेतोः सपक्षवृत्तितानिश्वयादिति भावः ॥ 

तच्च ^पाध्यदृष्टान्तयोरधर्मविकल्पात्" इत्यनेनोतवर्वसमादयः पञ्च 
जातिभेदाः ठक्षिताः, “उभयसाध्यलरात्” इत्यनेन चैकः साध्यसमः 
इति विवेकः ॥ ४ ॥ 

अथ पूप पञ्चानायुत्तरमाह-- 
^“किञ्चित्साधम्यौदुपसंहारसिद्धेवैधम्यीद्प्रतिषेधः? ॥ ५॥ 

किञचित्साधम्यात्=व्यापतिसदितास्साधम्यैविरोषादुपसंहारसिद्धः=पषे सा- 
ध्योपसंहारसिदधवधम्यात्=एतद्विरद्धाद् व्यापिरदितात्साधम्यमात्ाद्पति- 
वेधके साधनीयधर्मविपर््ययः प्रतिषेधः, स नोपपद्यत इत्यर्थः । 

अनित्यत्वेन व्याप्तं हि प्रयतानन्तरीयकलं, न पुना हूयवत्वादिना । 
व्यभिचारात् । नहि यस्रयलानन्तरीयकं तदनिल्यमितिवद् यल्पमयलानन्त- 
रयकं तद् रूपवदिति व्याध्षिरुपपयते । कर्मणः प्रयलानन्तरीयकलेऽप्य- 
पल्वात् । नापि यस्मयलानन्तरीयकं तद्श्रावणमि्येतत् सम्मवति । शब्दति- 
रोभावस्य प्रयलानन्तरीयकलवेऽपि श्रावणत्वात् । नापि यल्मयलानन्तरीयकं 
तदनिल्यतया सम्दिग्धंमसन्दिग्धं वेति युज्यते। घटादौ व्यभिचारात् । नदि 
प्रयज्ानन्तरीयकोऽपि घरः कदाचिदनिल्यतया सन्दिद्यते । शम्दथ सन्द 
ह्यते । वादिप्रतिवादिसम्प्रतिपत्तिविप्रतिप्ती हि तत्र फारणमर् । अस्ति 

वादिप्रतिवादिनोरुभयोरपि घटेऽनित्यल्सम्मतिपत्तिः, शब्दे च वदरविपरति- 
पत्तिः} अत एव तत्र तत्सन्देहः घटे च तदसन्देहः । नापि य्मयलान- 
न्तरीयकं तनित्यमिति सङ्गच्छते । घटादीनां प्यलानन्तरीयकलेऽपि नि- 
घ्ललामावात् । यच्च येन न व्याप्षं तेन तख पक्षदृष्टान्तयोरापादनं कर्थ 

पङ्कष्ठेत । कथश्च तदसङ्गतौ पक्षे परामिमतानित्यलरलक्षणसाध्यप्रति- 

धोऽ्ुपपयेत । नहि साधम्पैमात्राकिश्चिदापादयितुं वा प्रतिषेधं वा श 
क्यते ! साधरस्यमात्नन्च ते कृतकलं न साधरम्यविरोषः । व्यापिरहितत्वात् । 
अतोऽचपपन्नः प्रतिषेध इति मावः ५॥ 
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अथ पष्ठ साध्यतनलोत्तरमाद-- 

“साध्यापिदेराच दृछान्तोपपत्तेः५ ॥ ३ ॥ 
अपरतिपेय इ्यनुवैते । सटुवायकरथकरारः। सा्यातिदे्ात्वरम- 

सेतरननिन् सन्बन्धोऽतिदेशः, रव्याध्रयतेन साध्यलानितयलर्मलातिदेदोः 

साप्यातिदेकलस्ाद् टानतोपतते=षरल टषन्त्तोपपतेसतिपेषः=पके 
साघ्प्रतिपेथो नोपपच्त इत््थः ! 

चेद वयं “यया घः प्वलानन्तीयन्ः नत्निदयस्तथा व्योमि" 
इत्यनेन साध्यधमिणि र्दे बटामेदमतिद्ििम तदाज्यं घरोऽपर 

च्वदनिलयतया साध्येत, तटृच्छान्तमावमरतिपेधश्ोपप्चेत । दटानता- 
-एन्तिकिमावद मेदनियतलेनामेदेऽपम्मवात् । न चासाभिसतदभेकस्व- 
श्तिदिद्यते अपि च! तदध्मोऽनित्रलम्। न च धरमािदेदो पमिणोरमेदं 

पवोजयति । गोगवयेर्धरमतिदेतरे स्यपि भेदवत् । न चमेदामवे चल 
ग्दवप्साध्यलमुपपयते, तदृच्छान्तयावो वा कृथक्वित्तिपदं शक्यते 1 

शछन्तश्च घटः ¡ ऊेकरिकपरीसनकराणां तत्र प्रयत्रानन्ततीयक्रलानि्यलः 

ढेः समानलात् । अतोऽनुपपलः पपे साधनीयधर्मरिर्यय इति 
भिः | ६॥ 

कमपा्त श्राश्यप्राधिखमी व्वयति- | 

ध्पराप्य साध्यमप्रान्य बा हेतोः परा्याऽविरिष्त्वाद. 
ॐ = 

परा्याऽसाथकत्वाच मराघप्रासिसमो ̀  ॥७॥ 

भिन्नक्रमः ¡ हेतोरिचनन्तरं ताधके" इतिं नेपः । साध्य 

पाधनीयधमतििषं माङ्गल्य वानमतङ्गल वरा दैतो=ाथ- 

- नल साधकले प्ात्ापितमो=ितमापातिदम मतत, इतः 1 

परा्ला-हेतोःमाष्प्रा्याऽविविताद्विगिषलं वतो मदृलदमावात्, 
भग्राछाच-माध्यामाध्या चातायक्रत्राद्=तायकलामावरदिलयैः 

शावदोऽनिलयः भ्रयानन्तरीवकरलादिति चलघुक्ते इदः 8 भ्रा 
माघ्यं साथयेद् उप्राप्यवा ? | प्राप्य चेत् तदा तख साध्यत मद्वाः 
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वात् किं केख साधनं साध्यं वा स्यात् 1 नहयभेदे साध्यसाधनमावः उप- 
पयते । तख मेदाधिष्ठानलनियमेनाभेदे सम्भवामावात् । यस येन प्रापि- 
स्तस्य तेनाभेदे तु नास्ति किचिद् विवादः । सागरं भाप्तायाः गङ्गायाः 
सागरतो भेदाद्शनात् । अप्राप्य चेत् तदा नायं साधकः खात् । अति. 
भरसङ्गात् । नदि साध्येनाप्राप्तो हेतुसत्साधकः सम्भवति ! सम्भवेत् 
तदा सर्वः सर्वै साधयेदियेवं पक्षे साध्यामावोपपतत्यर्थं यस्मतिवादिनः भरा- 
परिरक्षणेन प्राप्तहेतुसाधर््येण प्रयवखानं स प्रा्िसमः वचप्रा- 
पिलक्षणेनाप्रापतदेतुसाधर््येण प्र्वयानं सो “अप्रासिसमः प्राया 
समः प्रापतिसमः, अप्राघ्या समोऽग्रापतिसम इति तदुवयुतत्तरिति भावः ॥ 

` त्र प्रा्प्रा्तिसमाविति रक्षय, शेयं लक्षणम् ! उभौ चेमौ सा- 
धनप्रतियेधकौ प्रतिकूठतर्कदेशनाभातो । साधनप्रतिपेधसय प्रयोजवलै- 
केतेऽपरि "प्राप्य, अप्राप्य वा” इति विकस्पभेदात् भेदविवक्षया तयो 
भेदिन निर्देशः, थथा वने वृक्षाणां बहुलसंख्याविवक्षया “रक्षाः? 
इति निर्देश इति विवेकः ॥ ७ ॥ 

अनयोरु्तरमाह-- 
धटादिनिष्पत्तिद्रोनात्" ॥ ८ ॥ | 

“अप्रतिषेधः, इति “प्राप्य साध्यम् इति च पूर्वसूतराभ्यामनुवतैते । 
घटादिनिष्पत्तिदशेनात्-साध्यं प्राप्य दण्डादिभिः साधनेरषैटादिनिष्पततद्े 
नात् पश्च साध्यप्रतिषेधो नोपपद्यते इत्यर्थः । 

न वयं ̀  साघ्यमप्राप्य हेतुं साधकं व्रूमः, पकारौ तखासिद्धलम्रस- 
गाद्, -जसिद्धख साधकत्वे चातिप्रसङ्गात्, अपि च ¢ साध्यं प्राप्य 
यथाद््ैनमभ्युपगमस्यवे न्याय्यत्वात् । दण्डचक्रसूत्रादयसतवद्धतुविरोषाः 
साध्यं श्रादिकं प्राप्य साघनीयधरै घटादिकं निष्पादयन्तो च्यन्ते । 
खृत्तादिप्ाप्तानाच्च तेषां न गङ्गासागरवदविरेषः ! यथा चैतत् तथा प्र- 
तेऽपि वेदितव्यम् । हेतुः साध्यं प्राप्य साधनीयधरम साधयति, तेन 

` भ्राघ्या च तख न दण्डादिवद्विशेषः । प्राप्िमात्रे तत्नियमासावात् । 
अतोऽनुपपत्नः पक्षे साध्यमतिषेध इति भावः ॥ ८ ॥ 
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करम प्रत्ते परसङ्गसमपतिदृष्टान्तसमौ ठ्षयति-- ` 
दृष्टान्तस्य कारणानपदेशात् प्रल्वरथानाच्र प्रति 

दान्तेन परसङ्गमतिरृष्टान्तसमो" ॥ ९ ॥ 
दृष्टान्तयमक्षे साध्यवत्मोपपत्यथैयुपन्यस्तख दृष्टान्त करणानपदे- 

शात्-ताध्यवत्त्े कारणस प्रमाणखानपदेशात् अनभिधानात्, प्रतिद्ा- 
नतेने-पतिङदान्तेम प्रतयवसखानाच्च=पाप्यविपय्यैयापादनाच्च प्रसङ्गप- 
तिषृ्टन्तसमौ-असङ्गसमप्रतिदृष्टान्तसमोौ मवत इत्यथः 

योऽयं पक्षे साध्यवत्वोपपत्य्थं दष्टान्तोऽपदिद्ते यथा शब्दोऽनिलयः 
मयतञानन्तरीयकलराद् धरवदि्यत्रे “घट; तख ॒साष्यवत््ेऽपि कि- 
्रिलमाणमपदेषटवयम् । नचापदिदयते । अस्ति च पक्चवत्रापि प्रमाण- 
गोच ्रश्नमसक्तिः । तत्र म्रमाणोषन्यसि च यावद् ृटन्त उपादेयः 
सत्राप्येवमित्यनवखामावहन्त्या प्रमाणपरश्चपरम्पराप्रसक््या यत्मत्यवखान, 
किसु्तः १ पतने साध्याभावोपपत्यथै यल्यतिवादिनः प्रसङ्गापादनं स “ध्र 
सङ्गसम” परशषपरम्परामसक्तिः परसङ्गेन सम इति तदृव्युखततेः ! र~ 
व्दोऽनिद्यः प्रयतानन्तरीयक्षतवाद् घटवदित्यच दृष्टान्तो षटः भ्रतिदृशन्त 
आकादाः । तत्र धटद्छान्तेन चेदमित्यः शब्दृतद्ाऽऽकराादशन्तेन निय 
क्रिने स्यात् | नच घटदृषटान्तेन तस्यानित्यतलं नाक्रादृषटान्तेन निंलत्वाम- 

लन्नालि किद् विशेषहेतुरियेवं हेतोरनङ्गतधिया ्रतिृषटान्तमान्रवलेन 
यतमत्ितादिनः प्रत्यवसानं पक्षे साधनीयधर्मविप्व्ययोपपादनमिति यावत् 

स श्प्रतिदृ्ठान्तसमः -भतिकूढो दान्तः भरतिदृणन्तलेन समः 

इति तदुल्ुतपत्तरिति भावः ॥. ५ 

तत्नानवखादेदानामासः प्रसद्गतमः, वाधदेशनामासश्च परतिच्ध- 

न्तसमः।! साध्यसमो हि द्छान्ते पलतवद् देतायवयवं प्रसञ्जयति, 

इृष्टान्तगत्तखानित्रस्य पञ्चावयवप्रयोगमराध्यतां भ्रपज्ञवरतीति वावत्; 

पसङ्कसमस्तु चान्तगतखानिललत्ख पभमाणमात्रताध्यतानित्यपानर 

त्वमिति विवेद्धः ॥ ९ ॥ 



३२८ न्यायद््ीनम् - {आद्यम् 

तज प्रसङ्गपमसोत्तरमाह- 

श््रदीषोपादानभरसङनिश्त्तिवत्तद्विनिचत्तिः" ॥ १० ॥ 
दषटान्तसेचनुवर्ैते । प्रदीपोपादानप्रसङ्गनिवृत्तित्-मदीपद्दोनारथ 

्रदीपान्तरोपादानप्रसङ्गस निदृचिवत् तद्विनिदृत्तिः=इषटन्तसख साध्यव्त 

कारणापदेशप्रसङ्खस निवृ्तििदितव्येत्यथैः । 

यथा हि बटादिद्नाय प्रदीप उपादीयते न पुनः भरदीपदैनाय 

प्रदीपान्तर, तश्र खेनैव दयलेन प्रदीपान्तरोपादानग्रसङ्गस्य विनिवृत्ते, 

एवं साध्यवसतेन सम्दिगये पक्षे साध्यवत्वनिश्वयाय प्रमाणमपदिदयते न- 

पुनरन्ते । तत्र प्रागेव साध्यवत्त्वख निथितलेन प्रमाणापदेशम्रसङ्गख 

विनिदृततेः । किंसुक्तं १ यथा हि प्रदीपद्ीनारथ परदीपान्तरोपादानं नि" 
रथकं तस्यान्तरेणापि प्रदीपान्तरं इयतरात् तथा इष्टान्ते साध्यवति" 

शअयाथे प्रमाणापदेशोऽपिऽ निरर्थकः । तखान्तरेणापि प्रमाणापदेद्े तच 

निश्चितलात् । अनिथितच्च सर्व साध्यते न निश्चितम् । अतोऽखाने 

ते प्रस्यवखानमिति मावः ॥ १० ॥ 

प्रतिदृ्न्तसमसोत्तरमाद-- 

४प्रतिरृष्टन्तेतुत्वे च नादेतुदैष्टान्तः” ॥ ११॥ 

रतिद्टान्तहेतुत्वे च~अतिद्ा्तस्य साधकत्वे च दृष्टन्तः=मदुपात्तो 

दृष्टान्तोऽहेवुः=भसाधको न नोपपद्यत इत्यथैः । 

यथेव त दान्तः, तत्र भ्रतिदशान्तशवत्माधकस्तदिं 

दृान्तोऽपि नासराधकः समस्पथते । समानयत् ¡ अथ प्रतिदृष्ट एव 

साधको न दष्टन्त इति चैेत्मलयवतिष्ठसे £ तरिं विशिपदेतुवै्वयः 

न च कश्चिद् विेषहेतुरुच्यते । दन्तस्य साधके चास्ति निरेष- 

हेतुः साष्यव्यापिः । न चासौ प्रतदृ्टन्ते विते । तस्माद् दान्तः 

एव. साधको न प्रतिष््टान्तः ! अथं यथा प्रतिदृ्टान्तो न साधकतया 

दषान्तोऽपि साधको माभूदिति चेत्मत्यवखीयते तर्हिं मा भवयवति- 

इख प्रतिद्छन्तासाषकलस्य खक्ण्ठेनोक्ततवात् । तथा च शन्तः 
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एव साधकः पर्ण्यवखति न प्रतिदृ्टान्त इति तं ते प्र्यवखानेनेति 

भवः ॥ ११॥ 

कमप्राप्तमल्ुत्पत्तिसमं लक्षयति- 

“प्रागुत्पत्ते; कारणाभावादचुत्पत्तिसमः५ ॥ १२॥ 

प्रागुसत्तेः=उतपत्तः पूर्वमनुसत्े पक्षे कारणाभावात्=साध्यसाधक- 

लात्तारणं हेतुस्तदभावादचुसत्तिसमः=अनुतत्तिसमो मवतीघ्यथैः | 

ाव्दोऽनित्यः प्रयतानन्तरीयकलाद् घरवदिलिन्र पक्षः शब्दः, सं 

चेदनिल्यललयुसतिधर्मको वक्तवयः । यश्चोय्तधर्मैकलसोसपतेः पू्वमनु- 

लत्याऽ्वश्यं भवितव्यम् । अनुयन्ने च तसिन्ननित्यत्वसाधकख्य भरयलानन्त- 

रीयकल्य हैतोरमावो विस्पष्टः । तदभावा प्राप्तः खं निलः रददो- 

नानिलय इत्येवं यथाऽगुलन्नाखन्तवो न प्टख कारणं तेथा शदो 

परागनुखन्रं प्रयलानन्तरीयकल्वमपिं नानिघयत्वख कारणमित्यरलमन्देतु- 

साधम्येण यल्यतिवादिनः पर्यवखानं पे साध्यविपव्यंयोपपादेनमिति च 

षत् सो "अनुत्पत्तिसम खरूपसिद्धिरप्तिलदसावोऽनुलप्ततया 

समः इति तदव्युसत्तरिति भावः ॥ 

अयश्नासिद्धदेशनामास इति ध्येयम् ॥ १२ ॥ 

अस्योत्तरमाह-- = गोपे 

(तथा भावादुत्पन्नस्य कारणो कारण- 

प्रतिषेधः" ॥ १२३ ॥ 

उलयन्नख--उलयततिथमीश्रयल्य सतस्तथामाबात्=तथालाद्_साधनीय- 

धमीथयलेन सन्द्यमानलत् पक्षल्ादिति याबत् कारणोपपत्ेनसाध्- 

साधकस्य हेतोखत्र सद्धाबोपप्तेः कारणप्रतिवेधः= “कारणाभावात् 

इलयुक्तः कारणप्रतिपेो नः=नोपपद्यत हत्यर्थः । । 

उदनः खट दाब्दः साधनीयधमीशयतवेन सन्दिह्यते नानुखचः। 

सन्देह धर्मिणि सलेव सम्भवात् । उत्मने च तसन्. कारणोपपत्त- 

रनुपपन्नः प्रतिपेध इति भावः ॥ १२ ॥ 
४२ 
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क्रमप्राप्ठख संरायसमस्य ठक्षणमाद-- 

“सामान्यटृष्टान्तयोरैन्द्रियकत्वे समाने नियानिख- 
साधम्यीत्सरायः" | १४॥ 

सामान्यदृ्ान्तयोः-पकषवृत्तिसामान्यसय इष्टान्तख - चैन्दरियकल्वे= 
इन्दियग्राहयतवे समाने-तुखे सति नि्यानित्यसाधम्यौत्=नि््यं सामान्यमनि- 
त्यो इ्टन्तस्तयोः समानो धर्मः साधस्यम्-पेन्दियकलं, तसात् प्रत्य- 
शाने संशयसमःनसंशयसमो भवतीत्यथैः 

पक्षे नित्यानिल्योभयसाधम्यौताध्यसंशयोद्धावनं, किसुक्त १ संश- 
यहेतुना समानधर्मेण पक्ष साध्यसंशयापादनं, किंबहुना पक्षे साधनीयः 
धर्मविपय्यैयोपपच्यर्थं यद्तिवाविनो नि्यानिद्योभयसार्म्येण प्रत्यवसानं 

स “संङशायसम=पन्देहः संशयस्तेन समः, यथा शब्दोऽनित्यः प्रय- 
त्ानन्तरीयकलाद् घटवदियत्र पक्षः शब्दस्द्छुतिसामान्यं शब्दं निय 
दृष्टान्तो घटः संचानित्यः । उभयन्नन्दियकम् ] शब्दोऽपयन्द्ियकः 1 तवर 
चेद्नित्यधटसाधम्यौसपयतानन्तरीयकलादनिलयलवं मि्णीयते, तदा. निल- 
सामान्यानिलघटोमयसाध्यीदैन्दरियकलात् तत्सन्दिद्यतामपि । नो 
वेत् सन्दिह्यते तद् निर्णयोऽपि माकारि । नयसि विरोषहेतुरनित्य- 
घटसाधम्यौस्मयतानन्तरीयकल्वादनित्यतलनिणयेन भवितव्यं न पुनर्ि्या- 
नित्यसामान्यघरोमयसाधम्यीदेन्द्रियकल्वादनि्यत्सेशयेनेति भावः ॥ 

तत्रकसाधम्यत्साधर्म्यसमः, उभयसाधम्यीच संशयसमः । स चा- 
नैकान्तिकदेशनामास इति विवेकः ॥ १४ ॥ 

असयोत्तरमाह-- ` । 

साधम्यीत्संाये न संरायो वैधभ्यीदुभयथा च संशये 
घ्यन्तसंदायप्रसङ्खो निलयत्वानभ्युपगमाच सामान्यस्यापर- ` 
-तिषेधःः ॥ १५॥ 

साधम्यौत्विषयिणि विषयप्रयोगः; समानधर्मदीनात् संशये=त्यपि 
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संदये न संशयभ्=न चेह संशयः सम्भवति, ऊतः ? वैधर्म्यात् 

विप्रयिणि विपयप्रयोगः पूर्ववत्, विरोषधर्मदर्शनात् , उमयथा चउमाभ्या 
साधर्यवेधम्यद्वनाम्याश्च संशये-संशयाभ्युपगमेऽतयन्तसंशयप्रसङ्गः=- 
शयानुच्छेदुप्रसङ्गः--अन्तमतिक्रान्तः संायः प्रज्येतेति यावत्, सामा- 
नयश्च चनविदोपधर्मद्शनसदितस्य साधम्ब॑द्ैनस्य च नित्यललानम्युपग- 
मात्-नितयसंशयहेतुत्वानम्ुपगमादप्रतिेधः=पक्षे साध्यप्रतिषेधो नोपप- 
यत इत्यथैः | 

साधम्य॑द्दीनमातनच्ेत् संशयकारणं भवेत् तद्ाऽवर्यं शब्दे निल्यानि- 
त्योमयसाधर्म्यखैन्द्रियकल्यख दर्वीनात् संशयो जायेत । न चास्ति 
साधम्यद््नमातं संशयस्य कारणम् अपि तु विरोषमौदरनसहितं 
साधम्धदर्सनम् । न च शब्दे साधम्धदर्शनवेलायामनित्यत्रसाधनख इत- 
कतव विशेपधर्मख द्वन न विदयते । न च तिन् विद्यमाने पुनः 
साधम्थौससंशय उलयतुमरत्ति । तख तद्विरोधित्वात् । नहि रिरमा- 
प्ादिनिरोषधरमदर्ीने सति खाणुपुत्षसाधम्यीदुैसरलादेः खाणुवा पु 
रपो वेति संशय सयते । चेद् विरेषधर्मदोनेऽपि साधम्थेदशैनात् 
संशय उसयेत, तदा नासौ कहचिच्छियित । तत्कारणस्य साधम्धैख 

कदाप्यनुच्छेदात् । नहि कारणानुच्छेदे कार्यययुच्छिदयते। विरोषधर्गदे- 
नसदिततस्य साधम्धदरीनसय च न संशयदेतुलमम्युपगम्यते । अप- 

सिद्धान्तात् । अतोऽनुपपननः संशयोदधावनेन पक्षे साधनीयधर्मपरिषेषः 

इति भवः ॥ १५॥ 
क्रमप्राप्तं भ्रकरणसमं लक्षयति- 

“उभयसाधम्थीत् परकियासिद्धेः प्रकरणसमः" ॥ १६॥ 

उमयसाधम्यीत्-उभयेन नलेन चानिलेन च साधर्म्यात् समानय 

मौत् परकरियासिदधेऽपक्रियायाः प्रकरणख पक्षस खपक्षखेति यावत् सिद्ध- 

रुपपतेः परकरणसमःपकरणसमो मवतीय्ैः । । 

अनिदयसाधरम्ेण निल्साधर्म्ेण वा वादुक्तख यख हेतोः सष्या- 
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मवोपपत््यथै प्रतिवादिना नित्यप्ाधम्यादनित्यताधम्पाद्राः पक्षे खाभिमतं 
सायं साध्यते किसुक्त १ वादिनाऽनिल्यसाधर्म्येण पक्षे साध्ये साधिते 
यल्मतिवादिना तत्र विल्यसाधर्म्येण, नित्यसाधर्म्येण साधिते चानित्यसा- 
र्ये प्रत्वखीयते किंवहुना-धरमिणि पक्षे साधनीयधर्मख ता- 
ध्यस् निणयायै वादिना श्रयुक्तखानिलसाधम्य॑स वा नित्यसाधम्यैख वा 
यस्य हेतोः प्रतिपक्षीभूतं नित्यसाधम्यै वाऽनित्यसाधम्य वा हेलन्तरं 
प्रतिवादिना प्रयुज्यते, स ५श्रकरणसमः” प्रक्रियते साष्यलेनाधिकि- 
यत इति व्युखत्त्या प्रकरणं पक्षः, स च साध्यवतत्वे सन्दिग्ध, अयमपि 
तथा, तसात्तन समः, यथा “शब्दोऽनित्यः प्रयलानन्तरीयकलाद् घ- 
वत्" इत्यनित्यघटसाधर्म्येण प्रयलानन्तरीयकतवेन वादिना पक्ष साध्ये 
साधिते प्रतिवादिनः “शब्दो नित्यः भ्रावणत्वात् श्द्त्वनत्" इति नि- 
त्यसामान्यपताधर्म्येण श्रावणसवेन “शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्द्त्ववत्" 

इति नित्यसामान्यसाधर्म्यैण श्रावणतेन पक्षे साध्ये साधिते “शब्दो 
नित्यश्रयलानन्तरीयकलवाद् घटवत्" इत्यनित्यषटसाधर्म्येण  प्रयलानन्त- 
रीयकत्वेन प्रत्यवस्ानमिति मावे; । 

तच्च सस्मतिपक्षापरनामप्रकरणसमहेत्वाभासदेशनाभासोऽयं भ्रकरण- 
समः | अत्रे हि खपक्षनिश्चयेन ५मया वादिपक्षसाधनं दूषणीयम्" 
इति बुद्या प्रतिवादी भतिपक्षसाधनं भयङ्क, प्रकरणसमहेचामासे च 
सस्मतिपक्षतया वादिनःसाधनमनिश्वायकं करोमीति बुद्धया । साधम्य 
समसंशयसमयेोस्तु वादिप्ाधनेन साम्यमात्रापाद्नेन तदूषणे नतु सपक्ष 
निश्चयेनेति विवेकः । 

इदमज्रवोध्यम्-- यथाहि नि्यसाधर्म्येणानिल्यसाधम्येण च प्रच 
वखाने प्रकरणसमद्भयं तथा निव्येेधर्म्ेणानिल्येर्म्येण च प्रयवस्था- , 
तेऽपि प्रकरणसमद्भयमिति प्रकरणसमचतुष्टयं वेदितव्यम् । सूत्रे च 
('उभयसाधम्योत्" इेतदुपलक्षणम् “उ भयचैघम्धात्? इत्यपि 
र्यम् । उदाहरणन्लनित्यनैधम्येण भयोगे नित्येधम्येण, नित्य- 
धर््येण प्रयोगे चानित्यनैषर्म्येण प्रतयवस्थानमिति ॥ १६ ॥ 
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अस्योत्तरमद-- 

धश्रतिपक्षात्यकरणसिदधः परतिषेधालुपपत्तः 
प्रतिपक्षोपपत्तेः ॥ १७॥ 

रतिपकषात्= प्रतिपक्षसाधनात् प्रकरणमिद्ध= ्रकरणख प्रतिपक्ष 

पिदधेतपपतेः परतिपेधालुपपतति= वादिप्षख प्रतिेथो नोपप 

कुतः ? प्रतिपकषोपपततेअतिपक्षसाधनान्तरपेक्षया तखापि प्रतिपक्षः 

पपततेरितयथैः। । 

उमयसाधस्यौत्लपक्षसि्धिं इवत प्रतिवादिना वादिपषसख सिद्धि 

सुक्ता भवति । तखयाप्युभयसाधम्येसाध्ययोः पक्षयोरेकतरलात् । गहि 

वादिनाऽनिद्पताधन्येण साधितः पक्षः प्रतिप्रयोगान्तरे प्रतिवादिनः पक्षो 

न सम्पद्यते । नच तत्समयत्तौ पुनसखल्तिवेधो युज्यते । सिदधख प्रतिषि 

धूसम्भवात् । अतोऽुपपननसस्रतिषेध इति भावः ॥ १५॥ 

अथाहेतुसमं ठक्षयति- 

शश्रैकाल्यासिद्धेईैतोरदेदसमः” ॥ १८॥ 

हेतोः-साधनल भकराल्यासिद्ध=धरिषु कषु पवोततरसमकाल्षि 

पाध्यसाधकलवासिदधरदेतुसमः=भदैतुसमो भवतीयथः ! 

अनित्यः शब्दः प्रयलनिन्तरीयकलाद् धृटधदिति वादिना प्रयुक्ते 

किमयं हेतुः साध्यत् पूषै वा पश्वादा सह वा 
भवेदिति वक्तव्यम् । पूर 

चेद्! हेतुलासिद्धिः। तदानीं हेतुमतः साध्यसैवामावात् । नह्यत
ि 

हेतुमति किद् देतरपपद्ते। तवपहयव हतौ हेतुः । भन्यथा कखायं 

हेतुः खात्! पश्ाचेत् १ तदाऽपि तथा । साध्यल पूर्वमेव सिद्धलाद् 1 

नदि सिदध चाये भवन् कथ् हेवु्ुपगच्छति । सद चत्
 तवा ठत" 

गम् । सहाबिनोतदेदुमद्धावासम्भवात् । नहि सवयेतरविपाणयोः 

परपर हेतुरैतुमदधावः सम्भवति । न च सदमावि
नोः किं कल्य साधन 

क कस साध्यमिति वा निधीरितुं शक्यते । विनिगमनाविदादियिवं 

पक्षे साध्यामावोपपत्यर्थ यलतिवादिनोऽदेतुसाषम्
येण ्रयवस्थानं हेतोः 



२२४ न्यायद्श्चैनम् [ आचम् 

साध्यप्ताधकलामावापादनं कालत्रयेऽपि हेतुतरासम्भवेनाहेतुतकथनं हेतु- 
` तप्रतिषेधनमिति यावत् सो “अहेतुसमः अहेुलैकाल्यासिद्धि 

दैण्डादिसेन सम इति तदघ्युखत्तेरिति भावः ॥ 
अयन्च प्रतिकूरतकदेशनामास इति ध्येयम् ॥ १८ ॥ 
असोत्तरमाह-- 
“न् हेतुतः साध्यसिदेखेकाल्यासिद्िः” ॥ १९॥ . 

हेतोरियनुवरते । तरैकाल्यासिद्धिः=देतोजनैकाव्यासिद्धिमै=न मवति, 
कुतः? हेतुतः=साधनतः साध्यसिद्धेः=साध्यसख सिद्धरिच्थैः। 

यद्धि यतः सिध्यति ततस्तेन पूैमवदयं मवितव्यम् । अन्यथा 
ततस्तत्सिद्धयनुपपतेः । साध्यख सिद्धि हेतुतः प््क्षा । मदि निब. 
तैनीयस्य निैत्तिविं्ेयस च विञपिरदतुतो मवन्ती न ॒कखचिसल- 

. क्षायते | यन्च प्रयक्षं न तद्पथनुयोगमरैति । प्रलक्षमाहात्म्यख केनाप्य- 
नमिमवनीयत्वात् । न च पूवै साध्यामावे कस्यायं हेतुरित्यपि. युक्तः 
पय्यैनुयोगः । यनिरव््ैते यच्च विज्ञायते तय्येदयुत्तरयितुं शक्यलात् । 
अतोऽनुपपननतरैकाल्यासिद्धया हेतोः प्रतिषेध इति मावः ॥ १९॥ 

यादृशः प्रतिवादिनः प्रतिषेधस्तादशयमुत्तरान्तरमाह-- - 

“प्रतिषेधानुपपत्तेश्च प्रतिषेद्धव्याप्रतिषेधः” ॥२० ॥ 
उत्तरान्तरसमुच्याथशकारः । प्रतिषेधायुपपतते=पतिषेधस्य भैकाद्या- 

सिद्धेः प्रतिषेद्धव्याप्रतिषेधःअतिषेद्धव्यसख हेतोः प्रतिषेधो नोपपद्यते 

इत्यथैः । 
यथा दि हेतुः साध्यात् पूरं पश्चात् सह वा मवन् न हैतुरुपम्यते 

तथा पतिपेधोऽपि प्रतिषेद्धवयासपूतै पश्चात् सह वा भवन् न प्रतिषेध 
उप्प्ते । तत्रेवात्रापि पच्यैनुयोगतुल्यत्वात् । परतिषेधानुपपतत्या च प्रतिः 
पेद्धव्यस प्रतिपेथोऽनुपपन्न इति नाहेतुः ख्थापनाहितुरिति मावः ॥ २०॥ 

सम्प्रति कमप्राप्तमथोपत्तिसर्मं उक्षयति- 

“अथोपत्तितः प्रतिपक्षसिद्धेरथोपत्तिसमः ॥ २९ ॥ 



भदिकिम्] पञ्चमोऽध्यायः । ३१५ 

४ भथापतितः-अ्थापत््या मतिप्रिद्धेपरिङरूढः पः अतिपलख 
 परापनाद्थौपत्तिसमः=अथौपतिसमो मवतीचथैः । ' 

. अनिघ ददः प्यतानन्तरीयकतराद् धवित वादिना पिते 
शव्दानियल्वरक्षणे खये ^चेदनिलमषदसाथम्यौखयलानन्तरीयकलाद- 
निलः शव्ददाऽ्थादापयते निताकाशपाम्वीदसर्लानिलः” ह्ये. 
वमाप यत्मतिवादिनः परतिपक्साधनं, किमुक्तं ? पपे साध्यामागो- 
पत्यं यस्तिवादिनोऽथीप्तिापर्ेण प्रलवसानं, किंवहुनाऽयभि- 
चारिणा हतुना पे साध्ये साधिते “्यभिचारिापि हेतुना साध्यं सा- 
भवितव्यम्” इलनुक्तमप्यथौसरिकट्म यद् वादिताससनिपयतापाद्- 
नेनाथौत् ततर तद्मावसोद्धावनं सो "अश्यत्तिसमः ममिहिता- 

¢ दथादन्यखार्थखापत्तिः प्रािर्ीपरत्तिलया सम इति तदवयुसते- 
रिति भावः! 

तेन साधम्येसमादौ नवादितालर्योपवैनम् , अथौपतिप्तमे च तदु- 
पवणनमिति नाविरोषः । वाधदेशनामाशवायमिति विषः ॥ २१ ॥ 

अखोत्तरमाह-- 
“अलुक्तस्या्थीपत्तः पक्चहानेरुपपत्िरक्तत्वादनेका- 

न्तिकत्वाचाथापत्ते” ॥ २२॥ 
भनुक्तखनभसुक्तमात्रखार्थापतेः-अर्थतः आतः पक्षहानेः-मतिपष- 

गाृतेरपपत्तिपरापिः खात्, ऊुतः १ अुक्तलाद्=तयाशवुक्तलात्, 
अधीपततेश्=अ्थैतः प्रतिश्ानेकाम्तिकलात्एकपतषनियतलामावाद् बा- 
दिमरतिवादुमयपकषसमानलादियथैः। 

यस्य हि वाक्यार्थोपपादने सामथ्यै तत्कलनमन्तरा च वाक्यार्थो नोप- 

पचते तदेवानुक्तमप्यथीदपद्यते थथा ्वीनो देवदत्तो दिवा न सुद 
इत्यत्र “त्रौ भुङ्के" “अयिरत्रेण खग मावयेद्" इत्यत्र च “भन्तराऽपूरव 
कला" इति । नच प्रङृतेऽव्यमिचारिणा साध््येण साध्ये साध्यमाने 
“व्यमिचारिणापि साधभ्येण साध्यं साधयितव्यम्” इवथौदापतुमरति । 



३३६ न्यायदशनम् [आयम् 

तख तदुपपादने सामर्थ्यामावात् । नहि श्वीन देवदत्तः इत्यत्र 
५रातर भुङ्ख” इत्यखेव “शब्दोऽनित्यः इति वाक्यार्थोपपादते “न्दो 
नित्यः" इध्यखासि सामर्थ्यम् ! तस्य तदन्तरेणाष्युपप्तेः ! थदि चानु- 
पलव्धसामर्थ्यमप्यनुक्तम्थादापयत इति मन्यसे ¢ तदा ल्वक्षसयापि 
हानिरुपपयेत, “शब्दोऽनित्यः इयत “शब्दो निलः? इदयसयेव 
धश॒ब्दो नित्यः इत्यापि “शब्दोऽनित्यः इत्यसयाथीदापादयितुं शक्य 
लात् । गहि धटसाधम्यात् भरयलानन्तरीयकलरादनित्यः शब्दः इलुक्तेऽ- 
न्यसाधम्यीचिय इयर्थादापदते न युनराकाशसाधभ्यौदस्परीत्वाजिलः 
शब्दः इत्युक्तेऽन्यसाधम्यीदनित्य इत्यत्रास्ति किच्चित्नियामकम् । नचाथौ- 

पत्तिरियमेकपक्षपातिनी विदयते ! तस्यालावकमामकोसयपक्षसमानलात् । 
अतोऽनुपन्नं ते प्रत्यवखानमिति मावः ॥ २२ ॥ 

अथाविशेषसमं रक्षयति- 

“एकधर्मोपपन्तेरविरोषे सवीविरेषप्रसङ्गात्सद्कावो- 
पपत्तरविरोषसमः' 1 २३ ॥ 

एकधर्मोपपतते--एको चान्तः, त्य धर्मः साधम्य, तलोपः पक्षे 

पिदधरविरेषेक्षद्ान्तयोरनिरेषे सद्धाबोपपततः=पततवास्यो धर्मः स 

` दधाव, तलोपपततेः सर्व्िद्धेः सवीनिरेषप्रसङ्ात्=सेवषामविशेषपसक्ते 

रविेषसम=अविरेषसमो भवतीस्यथेः ! | 

ान्दोऽनित्यः भयलानन्तरीयकलाद् पटवदित्यादौ यदि पक्ष शब्द 
वरच््ान्तसाधर्मयस भ्रयब्ानन्तरीयकल्वस्योपपततेसस्य धटदृ्न्तनानित्य- 

ल्लक्षणोऽविेषस्तदा सतत्वाख्यख सर्वसाधम्धसख सै्रोपपततेः सर्वषां स 

वैरविञेपः यात्, किसुक्तं ए यदि घरसाधम्यौतरयतानन्तरीयकल्वाद् घ 
देनानिरेषोऽनिलयलाख्यः शब्दख, तदा समस्तमावसाधन्यौतत्वासः 

वैषां सवीविशेषः खात् । नोचेद्? तदा शब्दोऽप्यनिल्यो ग मवेत् । 

नहयत्रास्ति कथ्िद् विेषदेतुस्लदुक्तसाधम्ौदनिरषेण भवित, ¶ 

पुनरसटुक्तसाधम्यादिलेवं मावमात्रसाधर्म्येण पक्षे साघ्यामावोपय्य। 



आहिकम्] पञ्चमीऽध्यायः । ३१७ 

यल्मतिवादितः प्रयवस्यानं सवोविरेपप्रस्ोद्धावनमिति यावत् सो 
'अविदोषसमः” समानो धमौऽविरेषस्तेन सम इति तद्ब्युतत्त 
रिति भः। 

तचानिरेषततम इति रश्चयनिरदेशः, सद्धावोपपत्तेः सवौविरोषप्रसङ्गा- 
दिति रक्षण, रेष व्युतादकम् । अयश्च प्रतिकूठतरकदेशनामापः | 
इष्टान्तर्पकमावसाधरम्यासमत्यवखानं साधरम्यपमः, मावमात्रसाधम्यौत् 
लविरोयसम इति विवेकः ॥ २३ ॥ 

असोचरमाह-- 
“कचित् तद्धमोपपत्तेः कचिवातुपपत्ते प्रतिषेधाभावः" २४ 

कचित्-छुत्रचित् तद्धरमोपपत्तेः-तदाऽविरोषं पराति, तद्वतधर्मो- 

पयते, कविच-दुजचिच्रानुपपते--तद्धमौनुपपतरविरोषेदुषमो नुपपत्तेः 
प्रतिपेधामावःपर्विरेषपरसगोद्धावेनासत्सा्यपतिषेषो न भवतीलर्थः। 

शान्दषय्योहि पद्ान्तयोरविरेषदैुः भयलानन्तरीयकललक्षणो धर्म 

उपप्ते । तद्वयापकलानिल्यतरूपथमन्तरस्य तत्र विदयमानलरत् । न 

च सर्वमतेषु किञिदीदयं धर्मान्तरं विचते यद् वा्यप्रयः सतेष सद्धा- 
वरक्षणो धर्मलत्रावदोषदतुपेत । नहि धर्ममात्रं गमकं भषति किन्तु 
साधनीयधरमीन्तस्याघ्या सम्पनम् । न चानि्चमाने तिन् व्यित 

प्रगेव लविरषः । न च तत्र निललयेव सदावव्यापकं धमोन्तरमिति 
चाहभापणम् । इृषठान्तामावात् । पदि सवै भावाः निवयाः सद्धावादिति 

भुश्यमामे कथिद्धावोऽवशिप्यते य खदाहियेत । न च रिजत 
कदेयो शटान्तीक क्ये सिदधसा्यलामया मदात् सषयो दि रतत 
तार्थो भवति सिद्धश्च दृष्टन्तः | म च देतश्च दृष्नतरहितभेति यज्यते । 
नापि यत्सत्तयोगि सनित्यमिति नियमः सङ्गते । स्तयोगिनोऽनित्य- 

भावशापि दर्वनात् । अतोऽुपप्से सवौवरेषम्नद्धवनेनासपतः 
ध्यप्रतिपेध इति मावः ॥ २४९ ॥ 

अथोपपत्तिसमं उक्षयति-- 
(इभयकारणोपपततेरुपपत्तिसमः” ॥ २५ 1 

४ 



३३८ न्यायद्शैनम् [ माध 

उभयकारणोपपत्तेः=उभययोः प्क्षप्रतिपक्षयोः कारणं प्रमाणं हेतुरिति 
यावत् तसोपपततेः सिद्धिरुपपत्तिसमः=उपपत्तिसमो भवतीचय्थैः | 

शब्दोऽनित्यः प्रयतानन्तरीयकलाद् धटवदित्यत्र यद्नित्यत्वकारणं 
प्रयलानन्तरीयफलवमुपपय्ते शबसेत्यनिद्यः शब्दस्तदा नित्यल्करारण- 
मस्परीत्वमप्युपपयतेऽसेति निघ्योऽपि स्यात् । नो . चेतिल्यस्तदाऽनित्योऽपि 
माभूत् । नचास्ि विशेपहेतुरनित्यत्वकारणोपपत्याऽनिल्येन शब्देन मवि- 
तव्यं न पुतनर्नित्यत्वकारणोपप्या निद्येनेदयेवमुभयपक्षसाधरम्येण कारणो- 
पपत्त्या यस्मतिवादिनः प्रघ्य्रयानं पक्षेसाध्याभावासज्ञनमिति यावत्, स 

“उपपत्तिसमः' कारणोपपत्तिरुपपततिस्तया सम॒ इति तदव्युतपते- 
रिति मावः 

तच प्रकरणसमे हि पक्षप्रतिपक्षसाधनयोः समानवख्तम् अत्र तु 

तदभावः । ससमतिपक्षदेशनाभास्श्चायमिति विवेकः ॥ २५ ॥ 

अयोत्तरमाद- 
^उपपत्तिकारणाभ्यनुक्ञानाद्प्रतिषेधः" ॥ २६॥ 
उपपत्तिकारणाभ्यनुज्ञानात्=वादिप्षसयोपपत्तौ सिद्धौ यत्कारणं तसं 

प्रतिवादिना त्वयाऽभ्यनुज्ञानादपरतिषेधः=तत्साध्यप्रतिषेधो नोपपदते 
इत्यथैः । 

उभयकारणोपपत्तरिल्यमिदधता ख॒ नानित्यलं॑ शब्दय भ्रतिषद्ं 
शक्यते । तत्कारणस्य परयत्रानन्तरीयकलखस्य तत्राभ्यनुक्ञानात् । अन्यथ 
भयकरारणोपपततेरिलभिधानानुपपत्तः । न॒ च तद्भ्यनुन्ञाने तदृव्यापकख 
तत्र प्रतिषेधो युज्यते । सति व्याप्ये व्यापकरसवस्यावश््यकलात् । 
न्वोभयकारणोपपत्तावेपि नैकस्य नित्यत्वमनित्यतवच्चोमयं सङ्गच्छते 
व्याघातादिति तस्मतिषेध इति युक्तं भाषणम्। व्याघातस्योभयपक्षसमा- 
नत्वात् । ययनेनानित्यतं शब्दस व्याहन्यते तदा तस्य नित्यत्वमपि व्या- 
हन्यते । नद्येष एकं पक्षं साधयेकं च व्याहन्तीष्युपपदयते । त 
स्मादूनुपपन्नः प्रतिषेध इति मावः ॥ २६ ॥ 
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मथोपलब्धिसमं लक्षयति-- 
“निदिष्टकारणाभावेऽप्युपलम्भाइुपरन्िसमः'' ॥२५॥ 
निरदिएकारणामावेऽपिन्थादिना निर्दिषटलामिदहितख कारणस साध- 

[खाभावेऽपच्वेऽप्युपठम्भात्-पाध्यधमोपरब्धेर्परुव्थिसमःउपलन्धि- 
मो भवेतीयर्थैः । 

शाब्योऽनितयः भरयतानन्तरीयकत्वाद् घटवदिति बादिना खापनादेतो- 
भुक्ते ५न भरयतानन्तरीयकवैन हेतुना शब्देऽनिलयतावधारणं दुज्यते । 
तदभावेऽपि भ्रवलमारुतनोदनेन पादपशाखामङ्गाजायमने शब्देऽनिषतवो- 
पर्ये; । चेदयं शबव्दानियचसाधकोऽपेविष्यत्, तदा नैतद मावे तदुषा- 
टष्छत्त } मदि साधकामावे साध्यं कचिटुपरभ्यते ! वायुनोदनमज्यमा- 
नेपादपगाखाशब्दानिललं तुपभ्यते । अतो न प्रयतनान्तरीयकरलाद्- 
निष्यः शब्द्; इयेवं प्रयत्ानन्तरीयकलतयतदभावोमयसाधर्म्येण सध्यधरमो- 

पव्या यलतिवादिनः प्रत्यवखाने, किमुक्तं १ पक्षे सध्यामावेोपपत्वर 
यसक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साधनाभावोपपादनं, किंबहुना प्ैकदेशे 
हेतोैदसिद्धलामिषानं स “उपलब्धिसम; साध्यतिद्धिरपछव्ि- 
सया सम इति तद्युते: । शयश्चासिद्धदेशनाभास इति भावः ॥ २७॥ 

अयोत्तरमाह-- 

“कारणान्तराद्पि तद्धर्मोपपततेरपरतिषेधः* ॥ २८॥ 

कारणान्तराद्पि-वादिनिर्ि्करारणादन्यकतार्णं कारणान्तरं तसा- 

दपि तदधर्मोपपतेः=ताधयधरमोपरन्येपतिमेषः=मबदुक्तः तिेषो नोपप 
चत इव्यथः । 

यन्न हि शब्दे परयत्ानन्तरीयकलाद् हैतोरनियलं नोपलभ्यते तन्न 

कारणान्तरा्कृतकलादुपलम्यते । शव्दमत्रख हृतकलानतिवैनत् । 
न च कारणान्तराद् मवन्ती तदुपछन्िसघ् हेतुतामपहन्त । नदि दुः 
निलयं वसयतानन्तरीयकमिलुवयते, अपि च १ यममानन्तरीवक 
तद्नियमिति । न च वाुनोदनाद् पृकषशाखामङ्गन जायमानः शव्दः 
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भ्रयलञानन्तरीयको विद्यते । तत्र चेत्तदमावेऽपि भवति साध्यधर्मोपठन्धिः 
तदा नायमहेतुः सम्प्ते । देतोः सपकषेकदेशावृ्तिलस्यादोपात् । नहि 
धूमोऽयोगोरकेऽवतैमानो वदहिसाधने हेतुर्भवति । न च हेतोरदेतुला- 
मवे पक्षे तद्धर्मपरतिपेध उपपद्यते । व्याप्योपपततौ व्यापकोपपत्तरवदयम्भा- 
वात् । अतोऽनुपपन्नसस्मतिपेथ इति भवः ॥ २८ ॥ 

अथानुपलन्धिसमं लक्षयति-- 
“तद्नुपलन्धेरदुपलम्भादभावसिद्धौ तद्विषरीतो- 

पपत्तरयुपरुन्धि समः" ॥ २९ ॥ 
तदनुपठन्धेः=पतिबन्धकानुपरब्धेरयुपलम्भात्-उपलम्भामावादभाव- 

सिद्धौ=तदमावख सिद्धौ तद्विपरीतोपपतते=तदा तदनुपरन्धि प्र 
मृशति, ततो विपरीतायाः मतिबन्धकोपरन्धेरुपपततेरनुपरन्ि्तमः= 
अनुपरुन्धिसमो भवतीत्यर्थः । 

यथा हि खननास्मार् विद्यमानस्यापि नीरस्य शखदादिप्रतिबन्धकव- 
शादनुपरन्धिस्तथोच्वारणात् प्रार् विद्यमानस्यापि शब्दस्यावरणादिपरति- 

बन्धकवशाद्मुपलब्धिनीनित्यलादित्ययुक्तं सदादिवदावरणादि्रतिबन्ध- 
कानुपकन्ध्या तद्भावसिद्धेरिति वादिनाऽमिहिते “चेदावरणादिप्रतिब- 

न्धकानुपरुढ्ध्या तद्भावः सिध्यति, तदा तदनुपठन्धेरप्युपङम्भामावा- 

द्भावः सिध्येत् । समान्वात् । नट्येकस्यानुपरुञ्धयाऽमावः सिध्यति नाः 
परेति सम्भवति । तसििद्धौ चाऽऽवरणादिभिबन्धकोपरन्धिः सि- 
ध्यति न तदनुपठन्धिरि्यावरणादिप्रतिवन्धकङृतेव शब्दस प्रागुचा- 
रणाद्नुपरुन्धिनै जात्नित्यतवक्ृता इयेवं प्रतिवन्धकतदनुपन्धिसा- 

धर्म्येणानुपङढ्ध्या यल्पतिवादिनः प्रत्यवखानं, किसुक्तं १ वाद्यमिमत 
विपच्थयोपपत्तयथै यद्नुपकश्थ्या साधितस्य प्रतिबन्धकामावखानुपरब्ध 
वामावस्योपपादनं, किंबहुना ्रायुचारणाच्छब्दोऽनित्यलवाननोपरभ्यते 
नावरणादिप्रतिबन्धकवशात् ५तद्नुपठन्येः” इति वादिनाऽभिदितो 
हेतुः प्रतिबन्धके तद्नुपङक्मौ च समयाऽनुपकब्ध्या प्र्वसित इति 
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यसतिवादिनः भतिपादनं सो“अनुपव्धिसमः” भनुपरममोऽनुप- 
उब्धितवा सम इति तद्बयुखतेरिति मावः ॥ २९ ॥ 

असोत्तरमाह-- ` 

अञुपलम्भात्मकत्वादनुपरुग्धेरहेतु” ॥ ३० ॥ 
अदतुः-“^तदनुपठन्धेरनुपरुम्भात्" इत्ययमावरणादवितिवन्धकोप- 

उन्पो हेतुर्भवति, कुतः १ अनुपरन्धेः=आवरपादिपरतिवधकानुप- 
उन्पनुपठम्मात्मकलात्-आव्रणादिप्रतिबन्धकोपठन्धयमवोऽयुषठम्भ- 
सदत्मकलात् तदमावखद्पतादि्यथः | 

यख हि यो विषयो मधति स तलख्तिलं गमयति न नास्तित्वम् । 
निरिचपसङगात् । उपरव्येश्च मावो विषयोऽनुपरन्येश्वामाव इतयवि 
वाद्य । भवरणादिपरतिवन्धकानुपरन्धिरप्यमावः) तत्र परवतैमानोऽनुप- 
छम्मः कथं ततास्तिलं गमयेत् । आत्माह्यस्तावख । न चालानं कथि- 
सत्पिदुमरति । नच तेनाप्रतिपिद्ाऽ्ररणादिपरतरिवन्धकानुपठन्ि- 
गवरणादिपरतिवन्धकोपरुब्धौ हेतुतराय कलपते ¡ न च तलासततरहेतुत 
शव्द भ्रागुचचारणादनुपलन्धिरावरणाद्परितिवन्धकङृतोपपचते । तसखो- 
पठब्ध्यमावेनास्तिलानुपपततरिति मावः ॥ २०.॥ 
यादं पत्तिवादिनः प्रत्यवस्थानं ताहशयुतरयुक्ला वासवरुत्तरमाह-- 

“श्ञानविकल्पानाश्च भावाभावसंवेदनादध्यात्मम्" ॥२१॥ 
अहेतुरियनुवर्ते । उत्रान्तरमेतदिति सूचनाय चकारः । भष्या- 

सममू विभक्टय्थेऽव्ययीमावः, आत्मनि मनसि मनसेति यावत् त्ञानविक- 

सवानां -ज्ञानविरोषाणां मावामावसवेदनात्-सत्चाकषतयोरपलम्भादहेठुः= 
भनुपठन्धेरुपलम्मादिियमहेतुरि्थै। 

यथादि मनसा ज्ञानानां भाव उपभ्यते तथा तदमावोऽषयुपल- 
भ्यते । यनेन्द्रयेण द् गृहात तेनैव तदत जातिसतदमावशच हत इति 
नियमात् । आवरणाद्प्ितिवन्धक्रानुपठन्धिरयुपर्यक्ञनलामावलतसा 
इपरव्िवचसया अपि मनसोपरव्धिरपपद्यते नास्लावरणादुपरुन्पि 
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रिति | तथा चावरणादिप्रतिवन्धकानुपरन्धेरनुपरम्मादिसयसिद्धो हेतु 
तदुपरुन्धिसाधनाय कदपते । िद्धसखेव देतुतराभ्युपगमात्। अत्तल- 
द्नुपरव्िसिद्या सिद्धाऽनित्यलग्रयुक्तेव परागुचारणादनुपलन्धिः शब्द 
नावरणादिप्रतिवन्धकम्रयुक्तेति मावः ॥ ३१ ॥ 

अथ क्रमप्राप्तमनिलयसर्म लक्षयति-- 
^“साध्यीत्तुल्यधर्मो पपत्तेः सवीनिलत्व- 
प्रसङ्गादनियसमः" ॥ ३२॥ 

साधम्यीत्-दणान्तसाधरम्यात् तु्यधर्मोपपतते=पक्षे ततुल्यधर्मोपप्ते 
सर्वानित्यलप्रस्गात्-सर्वभावानित्यलपरसङ्गादनित्यसमः=अनित्यप्तमो म 
वतीत्यथैः 

शब्दोऽनिसयः परयात्तानन्तरीयकतवाद् घरवदिव्यादौ यदि दटन्तघट- 
साधर्म्यात् प्रयलानन्तरीयकलासक्षे शब्दे ततलयो धर्मोऽनित्यलमुपपद्ये 
तदा सर्वमवेषवप्ुपपयेत । तेषामपि शब्द्वदनित्येन घटेन सत्त्वलक्षण- 

साध्म्यैख विद्यमानत्वात् । नोचेदुपपद्ते तदा शब्देऽपि सोपपताम् । 
न्येकेनानिलयवर्साध््येणेकत्रानि्यत्वं धरम उपपद्यते नापरेण ततसाध- 
म्णापरत्र्यसि कश्चिद् विदोषहेतुरि्येवं॑इ्टान्तसाधर्म्येण यत्मति- 

वादिनः परल्वस्थानं, किमुक्तं १ पके साध्यधर्मनपथ्यैयोपपत्यथ यस 
तिबादिनो दष्टन्तसाधम्यण सर्वभावानित्यलपरसङ्ञोद्धावनं, किं बहुना 
व्यातिमपरसृत्य यकिच्िद्ष्ान्तसाधरम्येण यत्यतिवादिनः सर्वभावानां 
साध्यवस्वोपपादनं -सः “अनिखससः” अनित्यलसाधकलमनिलल 
तेन सम इति तद्ब्युखत्तेरिति मावः । ` 

तच टन्तसाधम्यास्स्वात् - सर्वमावानामविदोषापादनमविरोषसमः, 
अनि्यलापादनमनित्यसमः । प्रतिकूलतर्कदेशनामासश्वायमिति वि" 
वेकः ॥ ३२ ॥ 

अस्योत्तरमाद-- 
“साघम्यीदसिद्धः प्रतिषेधासिद्धिः 

` प्रतिषेध्यसाधस्योत्” ॥ ३६ ॥ 
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साधम्योत्=दषटान्तसाधम्यीदपिदधः-प् साधनीयधर्मासिद्धेः प्रतिपे- 
जपाभभ्यत्परतिपष्यो वादिपकषताधम्यत् गरतिक्ायपरयवयोगः सायै, 
तसात् _ तिपेवासिद्धिनादिपक्षपरिमेधात्मकलासतिपेधः प्रतिपक्षः, 
तखाप्यतिद्धिः सिद्धि्खादित््थः | 

शब्दोऽनित्य इति हि वादिपक्षः, तत्मतिमेधातमा शयो निल इति च 
रतयन्षः | चेद् इृ्टान्तथटसापम्यौलमयतानन्तरीयकलातक्षे शव्देऽनि- 
घत न पिष्यति, तदा प्रिपेष्वयक्षसाधरम्यात् तसतपिातम प्रतिश्नोऽपर 
न िध्येत् | यन्ति तस प्रतिपेष्येन पेण भ्ति्ञा्वयवयोगिलं ताधम्बम्। 
चच सम्मव्येकः साधम्यास्िध्यति नापर इति । मो चेत् तिध्यति प्रतिप 
तवा सिद्ध एव पक इति क्तं ते प्रलपरामेनेति भावः ॥ २१ ॥ 

यादशं प्रतिवादिनः प्रतवस्थानं ताद्ययुत्तुकछा वालवुत्तरमाह- 
दृष्टान्ते च साध्यसाधनभावेन प्रज्ञात 

धरमैस्य देतुत्वाततस्य चोभयथाभावान्नाषिरोयः” ॥ ३४॥ 
उच्रान्तरमेत्दिति सूचनाय प्रथमशकरारः | समुत्रायङश्वापरः । दएा- 

ने=न्तभूमौ साध्यसाधनमावेनरपाध्यसाधनत्ेन साध्यव्याय्यतवेनति 
यवत् पर्ञातछ-अमितस् निश्वितख धर्मख हेतुत्वात्-हैत॒भावात्, तख 
चनउक्तलक्षणधर्मस्य चोभवथाकरतचित्समानतेन कतधिद् विशरिटलेन 
थ भषाद्=तक्ताद्विरोपः-साध्यनयाधिलक्षणविरेपरदितः समानो वा 
विरिष्टोवा धर्मो न -देतुर्ममवतीलर्थः 

चः खट धर्मः संमानो वा विदिषटो बा दन्ते प्ाध्यधीविनामाव शरहन- 
स एव देतुसैवति नान्यः साघ्यधमौवरिनामात्ररहितः समानो वा तिमिष्टो 

भा धमः | परयकतानन्तरीयकलश्च समानो धमे च्छानेऽनि्यलताध्यधरनीवि- 
चामावी भरज्ायते, ययतानन्तरीयक्रं तदनित्यमिति | ङुत्रापि यमिचारा- 

द्थनात् । न॒ सच् । आत्मादीनां स्ेऽप्यनित्यलामावात् । नगहै- 
ठेना तेन साधर््यमघ्रेण स्वीनियतोदावनेऽपि र्दन पतिष्द् 
मेति | सव्रहणेन दद्दृापि बहणाद् 1 अतोऽयं ते प्रचवर्थानमितिं 

वेः ॥ ३९ ॥ 
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अथ निदयसमं रक्षयति- । 
“नियमनियभावादनिये निद्यत्वोपपनत्तेर्नियसमः॥२५॥ 

अनिद्े=अनिलत्वेन साधनीये धर्मिणि निलयं =पवेदाऽनिल्यमावात्-अ- 
नित्यत्वस्य मावाद् नि्यत्नोपपतते=नित्यलसिद्धरनित्यसमः=नित्यसमो भती. 
त्यथैः | 

शब्दोऽनित्यः प्रयलानन्तरीयकत्वादर धरवदित्य् यदिदमनित्यलं 
शब्दे साध्यते ति तत्र नित्यं भवत्यारोखिदनित्यम् । अनित्यमिति चेत्? 
तदा नित्यः शब्दो न जाल्नित्यः ! अनिल्यलेस्यानित्यतेन प्रच्युतेरवरवं 
मावात् । न च तस्तौ शब्दोऽनित्यः सम्पधते। नित्यमिति चेत् दा 
धर्मस्य नित्यमावात् तदाश्रयः शब्दोऽपि नित्यो मवेन्नानित्यः 1 न्य्ि 
सस्मवः धमीः नित्याः धर्मा चानित्य इति । निराधारधरमातुपपततेरिलयेवं 
धर्मनिकल्पसाधरम्येण यस्मतिवादिनः प्रत्यवसानं, किपुक्तं १ प्फ 
साष्यधर्मविप्थयोपपत्त्य्थै यत्परतिवादिनः साध्यधर्मखर्पविकल्यनेन 
साध्यधर्मनिलयल्वापादनं, किंबहुना भर्मख नित्यानित्यमावविकल्याद् 
यत्मतिवादिनो धर्मिणि नित्यतसाधनं स “निद्यसमः” नित्यलसाधकरलं 
नित्यं, तेन सम इति तदव्युतत्तरिति भावः । 

धमस तदत द्रपविकल्पारुपपत्तितः 
धर्मिणस्तदिशिटत्वभङ्ञो नित्यसमो भवेत् ॥ १॥ 

अयश्च विरुद्धदेश्नामास इति वेदितव्यम् ॥ ३५ ॥ 

 अयोत्तरमाद-- 
“्रतिचेध्ये ` निलयमनियभावाद्निखेऽनि्यत्वोप- 

पत्तेः प्रतिषेधामावः” ॥ ३६ ॥ 
प्रतिषेध्ये-अनित्यतवेन प्रतिषेधनीये शब्दे निलयं ~=सर्वदाऽनित्यभावात्= 

अनित्यलस्य भावादनिे-मनिर्ये तसित्रनिलयलोपपतते=मनियलसो- 
पपत्तेः सिद्धः प्रतिमेधामावभ्=“नानित्यः शदः इति लदुक्तपतिषसः 
भावः सम्भवो नास्तीत्यथैः 
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प्रतिपेध्ये खट शब्दे नि्यमनित्यभाव शदयुच्यमाने तखानिलयलमुप- 
पद्यते । नित्यमनित्यभावयोगिनोऽनित्यलसेवोचित्यात् । गहि यख नित्य- 
मनित्यभावयोगः स नित्य इति सम्भवति । व्याहतं देतद् यननिदयन्नानि- 
त्यमागयोगि च । न च याहृतं किञ्चिदभ्युपेयते। नच्च धर्मख नित्यमावे 
धर्मिणोऽपि नित्यमावः, निराधारधमीनुपपततेरिति बारुभाषणम् । 
तख सामान्यसमवायातिरिक्तधर्मविषयत्नात् । नचानित्यलरं समवायाद्- 
तिरिच्यते । अपरान्तावच्छि्तसत्तासतमवाययेवानिलयलवाभ्युपगमात् । 
ध्व॑सापरपय्यीयनिरोधप्रतियोगिलरस्यानिलतवेऽपि न शब्दस्तदाश्रयः सम्प- 
चते | निरोधख तख शव्दुपरतियोगिलेन शब्दाश्रयत्वासम्भवात् । न हिं 
पराश्रयोऽप्यभावः कथच्चिसततियोग्याश्रयःसम्भवति । क्षि्तु मूतलाश्रयः 

* क्व धटमावोऽथौन्तराश्रयः ¡ न चाथीन्तराश्रयेण तेन धर्मिणः शब्दस 

निल्यलं प्रसज्यते । तदप्रसक्तौ चानिल्यत्वोपपतेनीसि प्रतिमेधसम्भवः 
इति भावः ॥ ३६ ॥ 

अथ काय्यसमं लक्षयति-- 
“प्रयत्तकाय्थीनेकतवात्कास्थसमः ॥ ३७ ॥ 
प्रयलका््यानेकलवात्-प्रयलेन काय्य सम्पा प्रयलक्राथै, तखनेकलं 

वैविध्यं, तसात् प्रयतका्य्यानिकल्ापादनात् काय्य॑समःकार्य्यसमो म- 
पतीत्यथैः । 

दीब्दोऽनित्यः प्रयतानन्तरीयकखाद् घटवदियत्र प्रयलानन्तरमवं 
प्रयतेन ` कथमिति यावद्धि प्रयतानन्तरीयकम् । तचनेकविधमुपरब्थं 
किश्चिदुखाचं यथा घटादि, किच्चिदमिव्यज्गयं यथा भृदन्तरितं ` सञछि- 

, छादि । शाष्दोऽपि प्रयलानन्तरीयकः | अतः; संशयः किमेष उत्पा्यता- 

दनित्यः आदोखिदभिव्यङ्गचल्वान्निघ्यः । अनित्य इति चेत् £ तदा नियः 
किननस्यात् १ अस्युखत्तिरभिव्यक्तिश्चोभयमविरिष्टं प्रयलकाय्यै, नासि 
चामिव्यक्तायपि पक्षे हेतोरसम्भवः इति प्रयलकाय्याविरोषेण यस्रति- 
वादिनः प्रत्यवखानं, किमुक्तं ? देलथे्रेनिध्यापादनेन ययने साध्यसं- 

4; । 
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शायापादनं, किंबहुना पक्षे साधनीयधर्मविपस्येयोपपत्त्यथे सामान्यतः 
प्रयुक्त हेतोयैदनमिमतविरोषनिराकरणेन पक्ष सम्भवामिधार्व, स 
“का्यंसमः काय्यौविरेषः कार्य, तेन सम इति तेदृव्यु्तेरिति 
मावः ॥ 

तथभयसाधम्बौत् संरायसमः, देव्थमनिकस्य साधम्यसमः, 
तं विकल्प्य काय्यसमः । अयन्नानेकान्तिकदेशनामास. इति विवेकः ॥ 

सदन्तास्वं शब्दौऽनित्यः कतकलाद् धटवदियुक्तेऽन्यन्शविण्डा- 
दिका्यलं धरस्य, अन्यच्च विवक्षाप्रयलवायुपररणाभिधातकग्यैलं शब्दस] 
तस्माच्छब्दजृवकलस धटादिकृतकलाद्ेदात्ने साधनं कतकलवमनि- 
त्यत्वख । क्षिघयङ्करादिरकं कवैजन्यं कार्यत्वात् भरासादादिवदिलयक्त कषिय- 

हरादीनामन्यत्का्वैतं, म्रासादाञ्चरमोपुरादीनान्नान्यत् 1 तस्पात् क्षिल- 
इूरादिका्यैतख प्रासादादिकार्य्यलादवेदान्न साधनं काय्यैलं क्वुरी- 
श्वरस्येति कार््य॑समं व्याचक्षते ॥ ३७ ॥ 

` अयोत्तरमाह- 

“का्ान्यत्वे पथलाहेतुत्वमलेपरभ्धिकारणोपपत्तेः” ॥६८ 
का्यान्यल्े=प्रयलकार्योनिकलेऽपि प्रयतितुं =शब्दामिव्यक्तौ भय- 

लहेतुलं नोपपयते, कुतः ? अनुपरुव्धिकारणोपपत्ते=तस्य शब्दानुपल- 
व्धिकारणावरणाध्युपपत्तेः सम्भवादिल्यर्थः। 

तदेव हि प्रयत्ानन्तरममिव्यज्यते यखानुपरुन्धिकारणं किञ्चिद् 
व्यवधानष्पपय्ते थथा सलिकादेरनुपरव्धिकारणं `व्यवधानं शदाद्वि । 
न चैवं श्ब्द्सानुपरुन्धिक्रारणं किश्चिदावरणादि व्यवधानदुपपदते । 
नच तदृनुपपत्तो सत्यां मयलस्तमयिव्यङ्कं पारयति । - तस्यानुपङन्धिकारणः 

व्यवधानापेोहेन वस्लमिव्यक्तिहेतुत्वात् । नहि प्रयलः साक्षाद् वस््वमि- 
व्यनक्ति किन्तु त्दनुपरन्धिकारणापोदेन । प्रयतेन दि व्यवधानुणे 
ह्यते ततश्च वस्तु स्यममिव्यज्यते । नच राब्दे किञ्चिद् व्यवधानमुपठ 
भ्यते यद्पोहमाचरता प्रयतेनेयोऽमिव्यज्येत । नचोच्ारणादमागन्तरेण 
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व्यवधानं तदयुपठन्धि्युज्यते । असि तु तदनुपलव्धिः । तस्मात्रयत- 
का््यनिकरत्वेऽपि न तेन तखाभिव्यक्तिः अपि च ? उत्पत्तिः । उत्त 

- चानित्यः शब्दो न नित्य इलखानि प्र्वखानमिति मावः ॥ 
भद्न्तपकषेऽप्यभूलाभावलक्षणसख तकख शब्दधरयोः संखान- 

वत्त्व कृतकस्य च प्रासादक्ित्यङ्कराचोः समानलान्र तदूमेदः इलयुक्त 
प्रत्यवखानम् ॥. 

इदमच्र वोध्यम्-गेन वर्ना हि श्ब्दानिल्यलरानुमाने जातिप्रयो- 
गसतदुकत्तरपकारथ प्रादि, स एव पन्थाः सवानुमानेषु तत्प्रयोगस्य पद. 

त्रस्य च वेदित्तव्य इति ॥ ३८ ॥ 
. थच यत्रानुमाने प्रतिवादी जातिं प्रयुज्ञीत तन्न सर्वर मूठसाधन- 

वादी विस्पष्टानुमानोदन्तपरीक्षणपुरस्सरं सल्यमेवोत्तरं यथोपदिष्टमभिदधीत 
न जातु जातिष्रयोगानुकारि दुष्टयुत्रम् । अन्वथाऽऽरभ्यमाना कथा 
न तत्वनिर्णये पर्यवस्येत्, तदविधातिका पिदाची पटूपक्षी चावतरेदिति 
शिप्यहित्तो मगवान् सूत्रकारः सम्प्रति दुरत्तरं प्रयुज्ञानं मूठसाधनवा- 
दिनं भ्रति पटपक्षीन्तावद्वतारयत्ि- 

प्रतिषेधेऽपि समानो दोषः” ॥ ३९ ॥ 
परतिपेधेऽपिनअतिवादिपयुक्ते मतिपेधेतावपि समानःनस्थापनाहेतुतु- 

ल्यो दोषः-अनेकान्तिकल दोप इत्यथैः । 
ूर्वन्तावत्तत्वनिणयकथायां प्रवृत्तेन भथमपक्षस्येन खापनाहेतुवादिना 

शब्दोऽनित्यः प्रयतानन्तरीयकलरादिति खापनाहेतुः प्रयुक्तः, ततो द्विती- 

यप्षस्थेन जातिवादिना तस्मतीपमाचरत्म भयल्तकाय्यीनेकत्वादिति ग्रति- 
पेधेतुरुपन्यस्तः, ततस्तृतीयपक्षखः खापनाहेतुवादी यथोपदिष्टं ““तद्- 
नुपरव्धिकारणानुपपतेनौनेकान्तिको हेतुः” इति सदुत्तरमप्रयुज्ञानो 
जातिषयोगानुकारिणाऽसदटुत्तरेण प्रल्वतिठते थदि मामको हेतुरमिव्यङ्गचे 
शब्देऽैकान्तिकलत्वादसाधकः तदा तावको हेतुरपि न साधकः खाद् । 
यक्तिश्चिखतिपेधकतेऽपि सर्वोमरतिपेधकलेनानकान्तिकलात् । नदि तेन 
स प्रतिपिध्यते । नच यक्किश्चिखतिवेधतनैकान्तिकः सथदते । किसु- 



२४८ न्यायद्रीवम्  -[आचम् 

म् ? एवं हकान्तिकः सम्पयेत यदि सर्वमेव परतिपेयेत्। यतस्तु कि- 
च्रिसतिपेथति किञश्चिन्नन्शब्दानि्यत्वं प्रतिपेधति निल्यलं न, हैतोः 
साधकल प्रततिपेधति खकूपं न ! तसादनकान्तिकः । अनेकान्तिक- 
त्राचासाधक इति भावः ॥ ३९ ॥ 

ननु किमेवं काय्य॑समायामेत्र जातौ खापनाहेतुवादिनाऽपदुत्तरं 
प्रयोक्तुं शक्यते, अथर्वा प्रतिवादिपयुक्ताु स्व जातिषु ? ततराह--. 

"सवैचैवम्” ॥ ४० ॥ 
एवं-काय्यैसमनातिवत्सर्व्नसाधर्म्यसमादिपु सर्वजातिषु स्थापना- 

हेतुवादिनाऽसदुत्तरं भरयोक्तं शक्यत इयर्थः | 
तचचतिर्णेयकामश्वेत् खापनाहेतुवादी न जातु प्रतिवादि्रयुक्तायां 

कस्यामपि जातो यथोपदिष्टं सदुत्तरमपहायासदुत्तरं प्रयुञ्जीत । तदका- 
मस्य तु नालि कश्चिननि्न्धः । स हि कारयय॑समावत् प्रतिवादिप्रयुक्ताघु 
साधम्य॑समादिषु सर्वजातिषु “यथा यक्षस्तथा वलिः इति चा- 
येनासदुत्रं प्रयोक्तु पयीक्तः खतन्रत्वादिति भावः ॥ ४० ॥ 

अथ तृतीयपक्षस्थेन स्थापनहितुवादिना भरयुक्ते समाधानाासे पुनः 
श्चतुथेपक्षस्थो जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते- 

शप्रतिषेधविप्रतिषेधे परतिषेधदोषवदोषः” ॥ ४१ ॥ 
परतिषेषदोषवत्=यथा मलते प्रतिषेधेऽनेकान्तिकलं दोषस्तथा प्रतिषेध 

विपरतिषेधे=विरिष्टः भतिषेधो विप्रतिषेधः, प्रतिषेधस्य विप्रतिषेधः परतिषेधवि- 
प्रतिषेधसतसिन् च्छते ्रतिेधविप्रतिपेधेऽपिं दोपः=अनेकान्तिकलं दोषः 
इत्यथः | । 

यथा हि मासकः प्रतिपेषस्तथेव तावकः प्रतिषेधः ] मामकमरतिषेधशच- 
द्नैकान्तिकलावकप्रतिेधोऽप्यनैकान्तिकः खात् ! नह्येनापि सव भरति- 
पिष्यते ¡ यक्किञ्चित्तिषेषस्तुभयत समान इति मावः ॥ ४१ ॥ 

अथ पञ्चमपभखः खापनाहेतुबादी प्राह- 
“प्रतिषेधं सदोषमभ्युपेदय परतिषेधविप्रतिषेधे समा- 

नदोषपरसङ्गो मताचज्ञा” ॥ ४२ ॥ 
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भतिषेर्ध=खङृतप्रतिपेधं द्वितीयपक्ष सदोप॑-दोषसदितमभ्युपेत्-खी- 
कृत्य देोषोद्धारमनुक्लाऽनुज्ञायेति यावत् प्रतिपेधविप्रतिषेधे-मत्कृते 
प्रतिपेधविप्रतिपेधे तृतीये पक्षे समानदोषप्रसङ्कः"=लदुकतसवुल्यदोषपरसङ्गो 
मतानत्ञा~मतानुक्ञा भवती्यथैः । 

प्रतिपेधवादिना हिं तया पूर्वन्तावत् खोक्तपरतिपथे मुक्तो दोष उद्ध- 
व्यः पश्चाच मदुक्ते प्रतिपेधे दोषः प्रसज्ञनीयः । नचैवं क्रियते अपिं 
च ? यथा मासकः प्रतिभेयोऽनेकान्तिकस्तथा तावक्रः प्रतिपेधनिप्रतिषे- 
धोऽप्येनेकान्तिक इति खमतिषेधं सदोषमभ्यमुत्चाय मत्मतिपेधविपरतिषेषे 
समानोदोपः प्रसड्यते । तच्च प्रसञ्ञयत्ते मतानुन्ञा प्रसज्यते । तच 
निग्रहखानम् । अतो निगृहीतो मवानिति भावः ॥ ४२ ॥ 

अथ मतावक्ञेयं॑तृतीये पक्ष खापनाहेतुवादिनोऽपि पन्नमपक्षस्थ- 
सेति जातिवादी यष पक्षे खित आद-- 

'“खपश्चरक्चषणापेक्षोपपच्युपसंहारे दहेतुनिर्दैरो परप 
क्षदोषाभ्युपगमात्समानो दोषः” ॥ ४३ ॥ 

खमपक्षलक्षणपिक्षोपपच्युपतंहारे-“रन्दोऽनित्यः प्रयलानन्तरीयकत्वाद्" 

इति खापनाहेतुबादिपक्षः खक्ष, स च लक्षणे निमित्मुत्थाने यस्य सं 

खपक्षलक्षणः “प्रयतकाव्यीनेकल्वाद्” इति प्रतिपेधहेतुवादिनोद्धानितोऽ- 

नैकान्तिकत्रलक्षणोदोषः, तस्यापेक्षयाऽनुक्ञयोपपत्तिरुपपादठनं भवति यस 
दोषस्य स खपक्नठक्षणयेक्षोपपत्ति, तस्योपसंहारः प्रतिपेथहेतुवादिपक्ष 

उपसङ्गह उपन्यास इति यावत्, तत्र हितुमिरदेरो=“धरतिपषेऽपरि समानो 
दोपः इतति हेतृपादाने परपक्षाभ्युपगमात्प्रतिपेधदेतुबादिनोद्धावितो 

दोषः परपक्षः, तसाभ्युपगमोऽनुज्ञा्नै, तसास्मानः=असतरल्यो दोषः= 

मतानुज्ञादोस्ते मसज्यत इत्यथैः 
यथा हि प्रस्य मे प्रतिपेधं सदोपसभ्युप्य प्रतिपेधविप्रतिपेषे समानो 

दोपप्रसङ्क इति वतो मतायुज्ञ प्रसज्यते तथा तवापि खापनां सदोषाम- 
[ > भ्युपेत्य “परतिपेधेऽपि समानो दोषः इति मक्कतपरतिपेधे समानं दोपं भस 
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ज्ञयतो मतानुज्ञा सज्यते । नहि तया खपक्षलक्षणं दोषयुद्ू्य परपक्षे 
दोषरोपसंहारे हेतुनिर्दिश्यते, अपि च ? यः परेण सया “प्रयलका्थ्यानिक- 
लात्” इत्यनैकान्तिकलं दोष उद्धावितस्तमपेक्य समाद्याुन्ञायेति या- 
वत् “प्रतिषेधेऽपि समानो दोषः" इति समानमौकरान्तिकरतं दूषणटुप- 
न्यखते तथा चासदुद्धावितानेकान्तिकलदोषाम्युपगमात्समानो मतानु- 
ज्ञादोपः । तच्च निग्रहस्यानम् । अतो भवानपि निगृहीत इति भावः ॥ 

तत्र प्रथमतृतीयपञ्चमपक्षाः स्थापनाहेतुवादिनः, द्वितीयचतुयैषष्ट- 
पक्षाः प्रतिपेधहेतुवादिनः । स्वै चेते पोनरुत्यमतानुज्ञादिदोषापहतला- 
नरान्यतरस्यापि वादिनः साध्यसिच्यै प्रकल्पन्ते । चतुैषषठयोसतावद्थौवि" 
रेषायुनरुक्तदोषः । थथा हि चतुर्थके समानदोषलं परस्योच्यते “धरति 
पेधविप्रतिषेधे प्रतिपेधदोषवदोषः" इति, तथा पषठेऽपि पक्षे “परपकषाभ्यु- 
पगमात्समानो दोषः, इति समानदोषत्वमुच्यते, नचाथैविेषः कथिद्- 
भिधीयते । चतुरथपष्ठयोरिव च तृतीयपञ्चमयोरपि समानः पुनरक्तदोषः । 
तृतीयपक्षे “प्रतिषेधेऽपि समानो दोषः इति समानदोषलमग्युपगम्थते, 
पञ्चमपक्षेऽपि प्रतिषेधविप्र्तििषे समानो दोपप्रसङ्गोऽभ्युपेयते, नाधविरोषः 
कथिदाख्यायते । तृतीयचतुर्थयोश्च समाना मतानुज्ञा । प्रथमद्वितीययोश्च 
विरोषहेतमावः समान इति विवेकः ॥ ४३ ॥ 

चतुचिदातिधा जातिः सोत्तरा लक्षणेयुता । 
प्रथमे पथ्चमाध्यायस्याहिके सम्थगीक्षिता ॥ १॥ 

इति श्रीमसरमहंसपरि्ाजकाचा्योदासीनव्यातमारामभगव- 

तादशिष्यहरिपरसादकृतायां न्यायसूत्वैदिकडृत्तो 
पञ्चमाभ्यायस्याचमाहिकम् ! 

| 
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पञ्चमोऽध्यायः 
प्ण 

दहितीयमाहिकम् 
परीक्षिता जातिः । सम्प्रति कमपरप्तं निग्रहस्थानं परीक्षणीयम् । 

तच्र पूर्वन्तावद्विमागमाह-- 

“प्रतिज्ञाहानिः भरतिनज्ञान्तरं प्रतिन्ञाविरोधः प्रतिज्ञासं- 
, न्यासो हेत्वन्तरमर्थान्तरं निरथकमविन्ञाताथेमपार्थैकम- 
भासकालं न्यूनमधिकं पुनसुक्तमनछभाषणमज्ञानमपतिभा 
विक्षेपो मता्ज्ञा पर्थलयोज्योपेक्षणं निरदयोज्यायो- 
गोऽपसिद्धान्तो हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानानि ॥ १॥ 

. निद्द्नामाससयुच्रयार्थश्चकारः । प्रतिन्ञाहान्यादीनि द्वाविंरातिधा नि- 
ग्हखानानीत्यथैः । 

तत्र विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम् (न्या० ` 
[१।२।१९ ) इति निमहसानसामान्यलक्षणम् | विदोपलक्षणं तु यथाखानं 
वक्ष्यते! अननुमापणम्, अज्ञान्, अप्रतिमा, विक्षेपः, पर्यनुयोज्योपेक्षणम्, 
इति पञ्चप्रतिपत्त्या सङ्कुन्ते, रोषाणि तु विप्रतिपत्ति विवेकः ॥ १ ॥ 

अथ प्रथमोदिशं प्रतिक्ञाहानिं ठक्षयति-- | 
“श्रतिदृ्टान्तधमौभ्यजुज्ञा खदष्टान्ते पतिज्ञाहानि५॥२ 
खद्एान्ते=साधनीयधर्मश्रयलसामान्वाद् दएटन्तेनात्र पक्षो र्यते, 

खार्थो बादी, खख वादिनो चान्तः पक्षः खद्टन्तस्तसिन् या प्रतिदएा- 
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न्तर्माभ्यनुज्ञा-परतिवादिनो द्टान्तः पक्षः प्रतिरृ्ठन्तः प्रतिपक्षः, तख 
धर्मस्याभ्यनुङ्ञा खीकृतिः स प्रतिक्ञादानिःनपतिज्ञाहानिनिग्रहस्थानमित्यथेः। 

यदा दि वादी “शब्दोऽनिलयः” इति खपरतिज्ञासिद्यथैमेन्दियकला- 
दिति हेतुमभिधाय “अस्ति सामान्यमेन्दियकं, त्वानि" इति 
प्रतिवादिनोद्धावितं सामान्येनानिकान्तिकलवं दूषणभुद्धतुमपय्यीपतो “भवतु 
तिं शब्दोऽपि निलयः" इति शखपक्षे शब्दे प्रतिपक्षधरम नि्यत्वमभ्यनुजा- 
नाति तदाऽस तन्न॒ तमभ्यनुजानतो यन्निग्रहस्थानं प्रसज्यते सा प्रति- 
ज्ाहानिः, किंषुन्त १ “शब्दोऽनित्यः” इति हि वादिनः प्रतिक्चा । 
साष्यनिरदशात्मकत्वात् 1 सा च प्रतिवादिना सामान्येनोद्धावितेऽनेका- 
न्तिके दोषे तमनुद्धय “मवतु शब्दोऽपि नित्यः" इत्यभ्युषगच्छतो ही 
यते । प्रतिज्ञाताथैविरद्वस्यभ्युपगमात् । असि तावच्छन्दानिललं 
अतिक्ञाताथः, तदुिरुढच्च॒शब्दनित्यतवे, तच्वाभ्युपगच्छति वादी 

“'भवतु शब्दोऽपि नित्यः" इति वदन् । तसादख येयं खपक्षे पतिपक्षः 
-मौभ्यनुक्ञा प्रतिज्ञातार्थविरुद्धा्थीम्युपगतिरिति यावत् सा “प्रतिज्ञा. 
हानिः इति मावः ॥ 

. उद्योत्तकराचा्यैस्तु दष्टश्वासावन्ते निगमने व्यवस्थित इति 
दान्तः पक्षः, खश्चातौ दान्तश खदटान्तः खपकषः परतीपशचासो च 
स्तश्च परतिदृष्टान्तः प्रतिपक्ष इति ब्युखत्या खदृष्टान्तप्रतिदृष्टान्तरान्दा 
खमक्षपरतिपक्षावमिदधाते, तेन सपक्षे भरतिपक्षधमौभ्यनु्ञा प्रतिज्ञाहानि- 
रिति खम इत्याह ॥ 

तन्न पक्ष-साध्यःहेतु-ब्टान्त-तदन्यमेदास्तिन्ञाहानिःपञ्चा । रष्दोऽ 
नित्यः कृतकलादिलत्र प्रत्यभिज्ञया बाधोद्धावनेऽस्वु तिं घटणएव प्क्ष 
इ्यभ्यनुजानतः पक्षहानिः १ सिद्धसाधनोद्धावनेऽस्तु तिं शब्दोऽमिषेय 
ई्यभ्युपगच्छतः साध्यहानिः २ शब्दोऽनित्य टद्धियकलादिलयत्र सामा- 
न्येन व्यभिवारोद्धावनेऽस्त त कतकलादिति हेतुरिचज्गीकर्वतो देतु- 
हानिः ३ पर्वतो वदहिमानू धूमाद्योगोरकवदिद्त्र साधनविकलो दषटान्त- 
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्युदधायनेऽनु तं महानस्ति सवीकर्वतो दन्तदयनिः % वरिेषणा- 

दि्रमिलदरन्वदानिः, पवतो यिमान् नीटधूमादिदत्रासमर्वि्पणतो- 

दाषनेऽनु तर भूमादिलम्युपेवतोऽचद्ानिः । एवं ताध्यादिग्रिोपणेऽ- 
प्य्यद्ानिर्दाषसन्यति किकः ॥ २ ॥ 

प्रनि्नान्तरं ्षयति-- 

^प्रति्नातारमपरतिपेधे धर्मविकल्पात्च 
द्थनिर्दयाः प्रतिक्लान्तरम्" ॥ ३॥ 

प्रिक्षातार्प्रतिपेे-वाप्रिता प्रतिन्तरं प्रतिवादिना प्रतिच्छा- 
न्तन व्यगिचाोपोद्धाधनया प्रतिपेपे पर्मविकलाद्-दएान्तपरतिदान्त- 

यर्म गेयात् तथुधररदिसः=यलत परति्ातदयाथख शृन्तधर्मवि- 
्िटतया नियः स प्रिश्ान्तरे-परतितान्तरनिग्रहयानमितय्ः । 

भवटदन्धियक्रलाद्निलयः द्द” इति दि बादिनः प्रतिर्ातोऽयः । 

सर च “अकि सामान्यौद्धियकं, त्च विच् इति प्रतिदन्तेन सामा- 

न्येन गमिचारयोपोद्धा्नया प्रतिवादिना प्रतिपिध्यते । तसिन् प्रतिषिद्ध 

यदा तटेपोषिधीया वी दणन्तप्रतिद्न्तयेोषटसामान्ययेरेन्धि- 

यकल्रसाधम्थं -सलपि "तामान्यमेद्धियकं सर्वयक्तिगतल्वासर्वगतं, पट- 

. स्ेद्धियकोऽपर्वगतः” इति सर्वगतत्रासर्वगततत्पर्मभेदात् लप्रतिक्ञातमर्थं 

ध्यथा घरोऽसर्वगतोऽनि्य एवं शन्पोऽप्यसर्वगतोऽनिलः" इति टटान्त- 

पटथर्मेणासर्वगतलेन तिर्य निरति, तेषं निर्दिशतोऽख “अनिलः 

शव्दः” इति पू्रतिजञातो ५असरवगतः' इति प्तिल्ादवितीया सम्प- 

घते । या च द्वितीया शतिक तदेव प्रतिज्ान्तर किस्त १ दणन्तष- 
एसाभम्यीदेन्दिथकल्वादनित्यः शब्द इति वादिना ्तिज्ञातलाथैये- 

द्धियकेण निलयसामान्ेन व्यमिचारदोपोद्धावनया प्रतिवादिना प्रतिषे 

हते यस्स तदुद्धावितदोपोदिथीषैया द्ान्तधर्मेणासर्वयततेन विशि" 

एतयाऽभिषानं, किंबहुना परोद्धावितदोयोदिधीया पतूवौनमिहित- 

विरेपणविशिषटतया परतिन्नाता्ैल कयन तच् शप्रतिज्ञान्तरं” न्मि- 

दस्यानमित्ति मावः ॥ 
४५ 
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तन्न पक्षत्ाध्यविरोपणमेदास्रतिज्ञान्तरं द्विविधम् । शब्दोऽनित्यः 
देन्द्रियकलयादियत्र पेणोद्धाविते व्यभिचारे तदुदिषीषैयाऽसर्वेगतः र- 
व्दोऽनिल्य इति पक्षविश्ेषणे प्रथमम् । पर्वतो वहिमान् सुरमिमलिनधू- 
मादिलत्र व्यथविरोपणतोद्धावने तत्सार्थैकत्वाय कष्णागर्प्रभववहिमा- 
निति साध्यविरोपणे द्वितीयं प्रतिन्ञान्तरं निग्रहसानमिति व्िविकः॥ २ ॥ 

प्रतिज्ञाविरोधं छक्षयति-- 
“प्रतिज्ञारेत्वोर्विरोधः प्रतिक्ञाविरोधः” ॥ ४ ॥ 
प्रतिन्ञाहेत्वोः=प्रतिन्ञायाः दैतोश्च विरोधः=यो मिथो विधः स 

प्रतिन्ञाविरेषः=ग्रतिज्ञाविरोधनामकं नियरहस्थानमित्य्थैः । 
यस्तावसतिज्ञायाः हेतुना, हेतोश्च भ्रतिज्ञया विरोधः, किस्त ? 

खप्रतिन्ञानिरुदधदेदनिर्देशः स “प्रतिज्ञाविरोधः? यथा गुणव्यति- 
रिक्तं द्रव्यं रूपादिभ्योऽथान्तरतेनानुपरब्पेरिचत्र “गुणव्यतिरिक्तं द्र 
व्यम्?” इति प्रतिज्ञा “ख्पादिभ्योऽथौन्तरलेनानुपरुन्धेः'” इति हेठुना 
हेतुश्च प्रतिज्ञया विरुध्यते ! नहि यदि गुणव्यतिरिक्तं द्व्य, तदा रूप- 
दिभ्योऽथौन्तरतनायुपकन्धिरिति हेतुः, यदि च सूपादिभ्योऽथौन्तरते 
नानुपरुव्धिस्तदा गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यमिति प्रतिन्ञा सम्मवति । व्याधा- . 
तात् । न च व्याहतं प्रयज्ञानो न निगृह्यते । तस्मासतिकदहिवोर्विरोधं 
मवति प्रतिज्ञाविरोधो नाम निग्रहस्ानमिति भावः ॥ 

अजन परतिन्ञाहेत्वोरिति भ्रतियोगिद्रयमात्रोपलक्षणपरंः तेन दृ्ा- 

न्ताद्योऽपि विरोधप्रतियोगिन उन्नेयः ! एतदन्तं भवति-येषां वा- 
क्यगतानां पदाथीनां मिथो व्याघातः प्रतीयते परमाणान्तर्च विरोयकः 

विरोधो नाम निग्रहखानम् । उक्ष्ययितस्य प्रतिन्ञाप्रहणखाप्युपरक्ष- 
णाथैलवात् । अतं एव यत प्रतिज्ञा हेतुना, हेतुवौ दृष्टान्तेन, प्रतिन्ञदेत् 
वा प्रमाणान्तरेण विरुध्यते, तस्य सर्वैखाप्यनेनैव सङ्गह इति न्यायवा- 
तिकतास्यरीकाक्ृतो व्याचक्षाते ॥  ॥ 

पतिज्ञासंन्यासं क्षयति-- 
पश्षप्रतिषेषे प्रतिज्ञाताथौपनयनं प्रतिज्ञासन्यासः? ॥५॥ 
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पकषप्रतिधे=देतोरयेकान्तिकलत्वदोपोद्धावनेन वारिपक्षस प्रतिवादिना 
प्रतिपेभे प्रतिक्षेे कृते प्रतिन्नाता्रपनयनं~ग्रसत्परिजिदीरपया वादिनः 
्रतिज्ञाताथस्यापनयनम् अपलपोऽपटूध इति यावत् स प्रतिज्ञा 
संन्यामः=पतिक्ञासंन्यापो निग्रट्यानमियरः । 

छाब्दोऽनित्यः एेन्धियकलादियत्र हेतोरैन्दियकलस सामान्यननि- 
कान्तिकलदोषोद्धावनया “गब्दोऽगित्यः इति वादिपक्षे प्रतिवादिना 
परतिक्षि्े यः खट् तदोषोदिथीरषैया वादिनः “कः पुनरेवमाट शब्दोऽ- 
नित्यः" इत्ति खप्रतिन्नात्तस शब्दानित्यलाथलापहुवः, कियन्तं ? खपर- 
तिन्नातेऽ् प्रतिवादिना प्रतिषिद्धे यस्तदपलापः स॒ 'प्रतिन्ञास- 
न्थासो निग्रदखानमिति भावः ॥ ५॥ 

देत्वन्तरं उधयत्ति- 
“अविङ्ेपोक्ते देती पतिषिद्धे विश्ेपमिच्छतो हेत्व- 

न्तरम्” ॥ ९॥ 
अविरोपोक्तेविगरेपको भेदको धर्मो विरोषः विदरणमिति यावत्; 

न विरोषोऽविशेयः, तेनोक्ते विरेषमन्तराऽभिहिते हेतो-साधने भतिपिद्ध= 
व्यभिचारादिदोपोद्धाबनया प्रतिक्षिप्त विशेप॑=तदोषोदिधीरषया तत्र विरोष- 
मिच्छतः-अभिधातुमिच्छतो हितन्तरै-देतवन्तरं नाम॒ निग्रहस्थानं 
भवतीव्य्थः । 

यद्ा छविरोपामिदितं देतु प्रतिवादी व्यभिचारादिदोपेण प्रतिेधति, 
वादी च तदोपोदिधीर्षया तं विरिनषटि, किंश्ुक्तं ? तदोषपरिजिदी्षयाऽ 
विरोपोक्ते तसिन् विदेपमुपादत्ते, तदा विरोपोपादानद्धेलन्तरं प्रयञ्ञा- 
नास्य “दत्वन्तरः नामकं निग्रहस्थानं प्रसज्यते, यथा शब्दोऽनियः 
टेद्धियकल्वादित्यत्राविरेयोक्ते हेतवैन्द्ियकत्वे सामान्येन व्यभिचार- 
दोपोद्धावनया प्रतिपिद्धे “सामान्यवत्त्वे सति" इति विदेपणोपादाना- 
दिति भावः॥ ६ ॥ 

अथीन्तरं ठक्षयति- 
श्क्रूतादथीद्प्रतिसम्बद्ाथैमथौन्तरम्” ॥ ७ ॥ 
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इच्छत इत्यनुवतेते । प्रकृतात्-पक्रियमाणाद् विप्रतिपत्तिविपयाद्- 
भ्युपगतादथाद्परतिसम्बद्धा्थैम्-अन्यं तदसम्बद्धम्थमिच्छतः=अभिधातु- 

मिच्छतोऽथीन्तरम्=अर्थान्तरं नाम निग्रहस्थानं मवती्यथः । 
यदा खट वादी वा प्रतिवादी वा प्रयुक्तसख रहतोर्यमिचारादिदोपे- 

णासामर्यं पयन् तसरच्छादनार्थं प्रसक्तानुप्रसत्तया प्रकृतादर्थादन्यं तद्- 
सम्बद्धमथैममिदधाति, किमुक्त १ यथोक्तरक्षणे पक्षप्रतिपक्षपरिगरे 
सति देतुतः साध्यसिद्धौ प्रकृतायां तदसद्वतमर्थसुपन्यखति, किंव- 
इना प्रकृताथनाकाकषितमथैममिवदति, तदाऽस्ार्थान्तरनासकं नि- 
प्रस्थानं मवति, यथा नियः शब्दोऽस्परलादित्यत्र घुखादिमिरवयमि- 
चारेण हेतोः सामथ्यैमपश्यतो हेतुनौम हिमोतेधौतोस्तनि प्रत्यये इृदन्त- 

, पदै, पदञ्च नामाख्याततोपस्तगैनिपात्ता इति भेदाचतुर्वि, तत्र सुबन्तं नाम; 

तिडन्तमाख्यातं, ये नामाथौदाख्यातारथाद्वा मेदेन खाथै नामिदधत्ति, 
ते निपाताः, उपसज्यमानाः क्रियावयोतका उपसग इयेवमादिकिममि- 
धानमिति मावः ॥ ७ ॥ 

निरथैव क्षयति- 
वणेकमनिर्देरावन्निरथकम्” ॥ ८ ॥ 
वर्णक्रमनिर्देशवत्=वतिपरत्ययः, वणोनां करमेण यो निदेशः प्रयोगसततु- 

त्यो निर्देशो निरर्थकं=निरथकं नाम निग्रहस्थानमित्यथैः । 

यत्लल्वभिेयरहितवणौनुपूर्वीभयोगमातम्, अवाचकशब्दभ्रयोग इति 
यावत् यथा नित्यः शब्दो जवगडदशत्वात्, ज्ञमसृषठधषवदिति, तद् 

भनिर निग्रहस्थानमिति मावः ॥ 
तच्च वादिनः प्रतिवादिनश्च समानमिदं निग्रहस्थानमिति विवेकः॥८॥ 
अविज्ञाताथं लक्षयति-- 
“परिषत्प्रतिवादिभ्यां जिरभिहितमप्यविज्ञातसविज्ञाः 

ताम्" ॥ ९॥ 
त्रिरमिदितमपियदा वादिना चिवारसुक्तमपि परिषसरतिवादिभ्यां= 
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सध्यस्थभूतया परिपदा प्रतिवादिना चावि्च्त=न विन्ञायते, तदाऽवि- 
तातार्थमूतअविकतातायै नाम निग्रहस्थानं मवतीत्थैः । 
थद हि वादिना साधनवाक्यं वा दृपणवाक्यं वा तिवारमभिदहित- 

मपि श्ि्टशव्दमप्रतीताथेमतिहुतोचारितमित्येवमादिना कारणेन परिषदा- 
प्रतिवादिना च न व्िन्ञायते, किस्त १ यदा वादिना श्ि्टपदमप्रसि- 
दवार्थकं लरितोचारितमित्यादिरूपं परिपद््तिवा्योधप्रयोजकं वाक्यु- 
पन्यखते, किंयद्धना यदा खलु पराज्ञानापादनेन मम जयो भविष्यती 
ति भ्रमाद् वादिना परिपत्पत्िवादिवोधानुकूलोपर्थित्यजनकवाचकवाक्यं 
प्रयुज्यते, तदा तस्याविज्ञाताथं नाम निमहस्थानं भवतीति मावः ॥ 

तच परिपत्मतिवादिनोरेकतरस्य विज्ञाने त॒ नाविज्ञातार्थमिति सूच- 
यितुं परिष्रतिवादिभ्यामिति समस्तपदम् । यावद्धि्वरेः परिषत्मतिवा- 
दिनोररथप्रत्ययो मवति स च प्रायेण त्रिभिरिति विरमिहितमियुक्तमित्ति 
विवेकः ॥ ९ ॥ 

अपार्थकं ठक्षयति- 
“पौवौपय्यीयोगाद्पतिसस्बद्धाथमपार्थकम्ः ॥ १० ॥ 
पौवीपरय्ययोगाद्=यत्र पौवीपर्ययेण पूर्वापररमावेनायोगात् सम्बन्धामा- 

वादप्रतिसम्बद्धा्-परस्परानन्वितार्थक पदजातं प्रयुज्यते, तत्रापाथकम्= 
अपार्थकं नाम निग्रहखानं भवतीत्यर्थः 1 

थ्न ह्यश्िष्टस्य प्रतीतयोगस्यादुतोच्चारितस्य चानेकख पदस पो्वा- 
पर्य्येणान्वयाभावादन्विताथो न गृह्यते, किसुक्तं ? . यत्र पूरवापरासङ्गतप- 
द्कद्म्बकोच्वारणात्सयुदायार्थो न ठभ्यते, किंबहनाऽभिमतवाक्यार्थ- 
बोधालुकूखकाक्षादिश्ूल्यबोधजनकं प्द्जातमुपन्यस्यते, यथा शव्द घट 

, पटो नित्यमनिल्यञ्च प्रमेयत्वादित्यादि, तत्रापाथेर्व नाम नियरहखानं 
भवतीति भावः ॥ 

तच्च वाच्यार्थसूनयं निरथै्क, समुदायार्थदरलयश्चापार्थकमिति 
विवेकः ॥ १० ॥ 
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अप्राछठकाटं ठक्षयति-- 

“'अवयवविपय्यांसवचनमप्राकाटस्" ॥ ११॥ 
अवयवविपय्यौसवचरन-प्रतिज्ञादीनामवयवानां विपर्यासे ब्युक्तमेण 

वचने कथनमग्रा्काठस्-अप्राप्तकारं निग्रहखानं मवतीद्यथैः । 

य; खल्वनुमानवाक्ये प्रतिज्ञादीनामवयवानां यथारक्षणमथैवशात् 
करमः=पूर्वप्रतिक्ञाः तदनु हेतुः, पश्वादुदाहरणै, तदनन्तरसुषनयः, ततश्च 
निगमनमितिः ततो विपरीतक्रमेण यदा ते प्रयुज्यन्ते, कियुक्तं ? खम 
तिपत््यनुसारेण परप्रतिपत्तरुत्मादनाद् यस्तावदार्थिकः कमः प्रतिज्ञादी- 
नामवयवानामनुमानवाक्ये विनिधितः, तुह्य यदा ते शब्दत्वात् शब्दो . 
नित्य इत्येवं विपरीतक्रमेणाभिधीयन्ते, तदाऽग्राप्ठकाटनामकं निप्रद- 
खान मवतीति मावः ॥ 

अवयवस्य कथेकदेशस विपर्यासो वैपरीत्यं, तेन कचनं समयवन्ध- 
विपयीमूतकथाक्रमविप्रीतक्रमेणासिधानमग्राप्तकाम् । तञ्च वादिना 
साधनमुक्त्वा सामान्यतो हेत्वाभासा उद्धरणीया इत्येकः पादः; प्रतिवा- 

दिनस्ततरोपठम्मो द्वितीयः प्रादु, खपक्षसाधनं तत्र हेतवामासोद्धरणच्र 
तृतीयः पादः, ततो जयपराजयव्यधखानं चतुधैः पाद् इति कथाक्रमः 

इति विश्वनाथः ॥ ११॥ , 
न्यूनं लक्षयति- 

“हीनसन्यतमेनाण्यवयवेन न्यूनम्” ॥ १२॥ 
अन्यतमेनापि=अनुमानवाक्ये प्योक्तव्यत्वेन खितानामवयवानमिके- 

नाप्यवयवेन केनचिदवयवेन हीनमू-ऊने प्रयुज्ञावख न्यरन=न्यूनं नाम 
निंग्रहयानं मवतीत्यथेः | ८ 

यावन्तोऽवयवाः खखराचेऽनुमानवाक्ये प्रयोक्तवयतेनाखीयनते 
तेयामेकेनाप्यवयवेन हीनं चेत्मयुज्यते, किुक्तः १ विवक्षिताथेसमधका 
द्वयवसमुदायातचेक्किन्चिदूनममिधीयते, तदा न्युननामकं निग्रहखान 
मवत्तीति मावः ॥ १२ ॥ 
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अधिद लक्षयति- 
““देतुदाट्रणाधिकरमधिकम्" ॥ १३॥ 

हितृदाहरणाधिकं-हेतुनोदाहरणेन चाधिकं म्रयुज्ञानस्याधिकसू=भधिकं 
नाम निग्रहखानं मवतीलयथः । 

एकेनेव हेतुनोदाहरणेन वा सिद्धे ॒चेद् हेलन्तरयुदाहरणान्तरं बा 
प्रयुज्यते, किसुक्तम् ? अधिकदेतवादिकशेत्कथ्यते, यथा रन्दो निलयः 
शब्द्त्वाच्छवणत्वाचेत्यादि, तदाऽस्याधिकनामकं नियहखानं भवतीति 
भावः ॥ 

तच्च यो दि ̂ न मया हतुरधिकोऽभिधेयो न गोदाह्रणम्"” इति नियमं 
तावद्भ्युपगच्छत्ति, स एवाधिकममिद्धानो निगृह्यते नान्य इति विवेकः १३ 

पुनरु्त रक्षयति-- 

धहाब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तमन्यत्रा्धवादात्ः ॥ १४॥ 
अन्यत्रानुवादात्-अनुवादं वर्जयित्वा राष्दार्थयोः=शब्दस चार्थस्य 

च पुनर्वचनं =युनरमिधानं पुनरुक्तंुनरुक्तं नाम निग्रहखानं वेदितव्य- 
मित्यथैः 1 

यच्र ह्यनुबादं वजैयित्वाऽभिहितं किञ्चिच्छब्दतो वाऽर्थतो वा पुनर. 
भिधीयते, किखुक्तम् १ अनुवादं विना कचिच्छन्देन कचिचार्थेन यत्र 
कथितं पुनः कथ्यते, किंवहूुना-यत्र पूरयो्ारितः एव शव्दोऽनुवादं 
विना पुनरुच्यते, अर्थ पूर्वमन्येन शब्देनोक्तः पुनः. पर्थ्यायान्तरेणो- 
च्यते, तत्र युनरुक्तनासकरं निग्रदसाने भवतीति भावः ॥ 

तञ्च पुनरुक्तमिति लक्षयपदं, पनर्वचनमिति लक्षणम् । श्व्द्पुनरुक्तम् ; 
अर्थपुनरुक्तं चेति मेदास्युनरक्तं द्विविधमिति प्रद्नाय शब्दाथयोरिति 
पदम् । अनुवादेऽतिव्यापिमीमूदिद्युक्तमन्यत्रानुवादादिति । शब्दोऽनित्यः 
शब्दोऽनित्य इति शब्दपुनरक्तस्य, शब्दोऽनित्यः विनाद्री श्वान इति 
चारथैपुनरुक्तखोदाहरणमिति विवेकः ॥ १४ ॥ 
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अन्यम्थपुनरुक्तं लक्षयति-- 
“अधोदापन्नस्य खाव्देन पुनर्षचनम्" ॥ १५॥ 
पुनरुक्तमिघ्युवतैते । अथीत्=अर्थतत आप्रस्य खश्च- 

व्देन=तद्भिधायकः शब्द्; सराब्दः, तेन पुनवचनं =यसयुनरमिधाने तसु 
नरुक्तं नाम निगय्रहखानमिद्यर्थः । 

यलावदरथोऽ्थादापद्यते यथाऽप्ु मेधेषु वृष्टिम भवतीलुकते “दु- 
भनति” इतिः थथा वा परनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क इलुकते “नक्तं भङधे” 
इति थथा वा वेदमिन्नः सर्वः शब्दोऽनीश्वरीय श्टयुक्ते “वेद $शवरीयः 
इति, त्य तदमिधायकशब्देन पुनरभिधानं निष्प्रयोजनम् । सतु भवति, 
नक्तं ङ्ग, वेद ईश्वरीय इत्यनमिधानेऽपि सिद्धलात् । चेसमादादितो 
नियमयुद््खय वादिना वा प्रतिवादिना वा येन केनचित् सोऽयमथैः पुनः 
सरब्देनामिषीयते, तदा तसयार्थपुनरुक्तनामकं निग्रहखानं वेदितव्य 
मिति भावः ॥ 

इदमच्रवोध्यम् यचप्येकमेव पुनरुक्तं नाम निग्रहस्थानं, तथापि 
कथश्चिदवान्तरमेदनिवक्षया शव्दपुनरुक्तमेकविधम् , अर्थपुनरक्तं द्विविध- 
मिति ्रपश्चाय॑निविधयुक्तमिति । राव्दपुनरक्तंदविविधं-तसैव शब्दस 
पुनरभिधानं, पव्यौयेण चाभिधानम् । अन्युनर्थपुनरकमिति नव्याः१५ 

अनजुनाषणं जक्षयति-- 
“विज्ञातस्य परिषदा धिरभिहितस्याप्यपत्युबा- 

. रणमनजु भाषणम् ॥ १६॥ 
परिषदा=मध्यस्थमूतया परिषदा निज्ञातस्य=विज्ञातार्थसय भनिरमि- 

दितस्यापिन्वादिना च भिवारमुक्तस्याप्यप्रलुत्तारणं =यममलयुचारणमनुवादः) 
तद्धिनमननुबादं इति यावद्ननुमाषणमू=तदननुमाषणं' नाम निग्रह 
स्थानमिद्यथैः | - 

यदा हि परिषदा विज्ञाता वादिना निवारमुक्तमपि वाक्यं मरति- 
वादिना न प्रलयुत्वारयितुं शक्यते, किन्त ? त्रिरमिधानेऽपि नानुभा- 
पितुं पा््यैते, तद्ा तस्यानजुभाषणनासकं निमस्थानं मवतीति भावः| 
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हदमन्र बोध्यम् यया हि सर्वथाऽप्रयुचवारणेऽननुभाषणे नाम 
निग्रहस्थानं मवति, तथेकदेशेन प्रखुचारणे विप्रेण प्रस्युबारणे 
सर्वनामपदेन प्र्युच्ारणेऽपि वेदितव्यमिति ॥ १६ ॥ 

अन्ञानं रक्षयति- 

“अविन्ञानथान्ञानम्ः ॥ १७ ॥ 
धविज्ञातस्य परिषदा त्रिरभिहितस्यापि" इत्यनुवतेते । पूर्वतो निग्रह- 

स्थानान्तरमेतदितति सूचनाय चकारः । अविन्नानं-परिपद्ा विज्ञात 
वादिना त्रिरभिहितस्यापि यद्विक्ञानं तदज्ञानम्=अन्ञानं नाम निग्रह 
स्थानमि्य्थः | 

यदा परिपद् विञातं वादिना मिरमिष्ितमपि प्रतिवादी न जानीते, 
किमुक्तं यदा परिषदा विज्ञायते प्रतिवादिना च त्रिवारयुक्तमपि न 
ज्ञायते, तदा त्याज्ञाननामकं निग्रहस्थानं भवतीति मावः ॥ 

कचिदुव्रि्ञातमिति पाठः, तच्च मावे निष्टाप्र्ययः इति ध्येयम् ॥ १७] 
अप्रतिमां रक्षयति- 

“उन्तरस्यापरतिपत्तिरप्रतिमा ॥ १८॥ 
उत्तरस्य -परपक्षपरतिपेध उत्तरं, तसाप्रतिपत्तिःच्जप्रतिभानमप्रतिभा= 

अप्रतिभा नाम निग्रहस्थानमित्यथैः । 
यदा खट परपक्षे गृहीतेऽपि प्रतिवादिनस्तसिन् किश्चिदुत्तरं न प्रति 

भाति, किसुत्त १ परोक्तयुत्तराहे उद्धाऽपि तत्न किच्चिदु्तरं न परि- - 
स्फुरति, तदा तप्णीं स्थित तस्याप्रति भानामकं निप्रहस्थानं भव- 
तीति भावः ॥ १८ ॥ 

विश्चेषं लक्षयति- 
“काय्यैव्यासद्गात् कथाचिच्छेदो विक्षेपः” ॥ १९॥ 
कार्य्व्यासङ्गात्=कस्यचित्काय्यैविरेषसय प्रसङ्गात्कथाविच्छेदः=योऽ- 

भ्युपगतायाः कथायाः विच्छेदः स व्िक्षिपः=विकषेपो नाम निंरहस्थान- 
मिल्यथैः । 

४६ 
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यदा सट वादी सम्प्रति मे किचित् करणीयं विति तसिन्तवसिते 
श्वः प्रथो वा केथयिष्यामीति कास्यैविगरेपं व्यासन्योपक्रान्तां कथां 
व्यवच्छिनत्ति, किसुन्तं ? साधनख दपण चोपन्यापतमन्युपगम्य तद्- 
वस्थः प्रतीयमान एव प्रतिवादिनो दायं परिपदो वा कटोरत्मवलो- 
क्यकसात्काय्यैविरेपं प्रप्याभ्युपगतां कथां वरिभिनत्नि तदा तख 
विक्षेपनामकं निग्रहस्थानं भवतीति भावः ॥ १९॥ 

मतानज्ञां लक्षयति- 

“खपक्षे दोपाभ्युपगमात्परपक्षे दोषप्रसङ्गो 
मता॒न्ञा ॥ २० ॥ 

खपक=लाभ्युषगतपपे दोपाश्युपगमात्=परेण चोदितख दोषस्य खी. 

कारात् पप्षे-पराग्युपगतपकषे दोपपरसङ्गः=यततत्समानख दोषस्य भ्रस- 
ज्ञनं तन्मतानु्ञान्सतालुञा नाम निबरहस्थानमिल्ैः। 

थदा ख़ खपे परेणापादितं दोषमभ्युपगम्यानुद्भ्य परे ततस- 
मानं दें प्सज्ञयति, कियुक्तं १ यो दोपः परेणोद्धावितसं सपक्ऽ 
भ्युक्ञाय "भवसक्ेऽपि समानो दोः” इति परपक्षे तत्समानं दोपसु- 
दवयति, यथेधरः शरीरी कर्लात् लालवदित्र हितोगयो्यला- 

पिद्धिदोपोद्धावने बदति भवस्क्षेऽपि कवरलानुपपततिठक्षणो दोपः समानः 
अशरीर कृताद्यीनादिति, थथा वा चौरो मवान् पुरपता् परसिद्ध. 
चोरवदिद्युकते सत्याह मवानपरि चोरः परुपलादिति; तदाऽख मतय. 
ज्लानामृकं निग्रहस्थानं मवतीति मावः ॥ २०॥ 

पय्यैनुथोज्योपेश्षणं रक्षयति- 
८निग्रहस्थानपरास्यानिभ्रहः पर्थ्यलयोस्योपिक्षणम्” ॥९१॥ 

निगरहस्थानप्राप्तखनिग्रहस्यानं प्र्ठयानिग्रहः=यनिग्रहस्थानानद 
वने तसय्यनुयोजयोपक्षणं=धयनुयोजयेयशषणं नाम निग्रहस्थानमितयथः । 

थः ष मिग्रदस्थानं परास्तं “निबरहस्थान प्राप्तोऽसि इति नानुपुङग 
किन्त १ निग्रह प्रमाणतः सिद्धा चोदनीयम् “दन्ते निग्रह 
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स्थानमुपनतम्" इतिं वचनीयं पर्य्यनुयोज्यमिति यावहुपेक्तते निगृहीतोऽ- 
सीत्यनुयोगं न कुरते, कि बह्धना निग्रहस्थानोद्धावनादेस्य परख निग्रह- 
स्थानं नोद्धावयते तदा तख पय्थलुथोज्योपेश्नणनामकं निग्रह- 
खानं भवतीति भावः ॥ 

तच सम्यक् साधनोषन्यासे वादिना कृते प्रतिवादिन उन्तराप्रतिपत्ति- 
रपतिभा, साधनामासोषन्यासे चोत्तरापतिपत्तिः पय्पैलयोज्योपे- 
क्षणम् । इदञ्च कति पएरिपदोद्धावनीयं न वादिना । खसाधनयतदूष- 
णस्य सेनोद्धावनानुपपत्तेः । नापि प्रतिवादिना । खेनेव खनिग्रहायोगात् । 
यत्र॒ लयनेकनिग्रदसानप्राप्तानेकतरोद्धावने तत्र न॒ पर्यनुयोज्योपेक्रण- 
मिति विवेकः ॥ २१ ॥ 

निरडयोल्याडयोगे रक्षयति- 
“अनिग्रहस्थाने निग्रदस्थानाभियोगो 

निरदथोञ्याुयोगः ॥ २२॥ 
अनिग्रहयाने-निग्रहस्थानमप्राप्ति नियहस्थानाभियोगः=निगृीतोऽ- 

सीति निग्रहस्थानसखामियोगो यः स निरनुयोज्यानुयोगः=निरनुयोज्यानु- 
योमो नाम निग्रहस्थानमित्यथैः। 

यः खट निग्रस्थानमप्राप्तं “निग्रहस्थानं प्राप्तोऽपि इत्यमिथुङ्कः 
किुक्त ? इदन्ते निग्रहस्थानमुपनतमतो निगृहीतोऽसील्येवमनुयोगा- 
योग्यमनुयङ्के, किं वड्ना स्था प्रमाद्रदितमनुन्जितयथोचितक्रममुप- 
पत्रवादिरनं निग्रहानहैमपि निगृदीतोऽसीति म्रघरवते, निप्रहस्थानरहिते 

` निग्रहखानमुद्धावयत इति यावत्, तख निरनुयोञ्थानुथोगनामकं 
निग्रहस्थानं भवतीति मावः ॥ २२॥ 

अपसिद्धान्तं लक्षयति- 

“सिडान्तमभ्युपेयानियमात् कथापरसङ्खोऽ- 
पसिद्धान्तः” ॥ २६॥ 

पिद्धन्तं=यं कच्चनेकं सिद्धान्तमभ्युपे्य=अभ्युपगम्यानियमात्=तद्- 
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विषय्येयलक्षणादनियमात् कथाप्रसङ्धः=यः कथाप्रसङ्धः सोऽपसिदधान्तः= 

अपसिद्धान्तो नाम निग्रहस्थानमित्यथैः । 
यः; खट पोराणिकसिद्धान्तेन मया कथायां वक्तव्यमिति परतिज्ञाय 

प्रतिजञाताविपय्यैयादनियमात्कथां भसज्ञयति, किमुक्तं १ एकं सि 
द्ान्तमम्युपेत्य कथाप्रवृततो रमस्ाह्म परोद्धावितदोपोद्धरणाशक्त्या वा त- 
द्वरुद्धसिद्धान्तमवलम्त्रोत्तरयति तस्यापसिद्धान्तनामकरं नियहस्थानं 
भवतीति भावः ॥ २३॥ 

अथ क्रमपरप्ठ हेत्वामासं लिलक्षयिषुराह- 
"ध्ेत्वाभासाश्च थथोक्ताः" ॥ २४॥ 

चस्तर्थो रक्षणान्तरं व्यवच्छिनत्ति । देताभासाः=मव्यभिचाराद्यो 

` हेतामापताः यथान्येन .प्करिणोक्ताः=पूवै रक्षितासयेव निग्रहस्थानपद्- 
वाच्याः वेदितव्या इत्यथैः । 

यत्तावद्धे्वामासानां लक्षणं पूर्वमभ्यधायि, तेनैव ते निग्रहस्थानभाव- 
मापन्ते, न लक्षणान्तरवोमाद् यथा प्रमाणानि प्रमेयमावम् । अतस्त 
नैव तेषां तद्धावोऽवगन्तव्य इति मावः ॥ २४ ॥ 

निग्रहस्थान भेदास्तु सर्वँ दार्विराति्मताः 
ते सम्यग छक्षणोपेताः दितीयेऽस्मिन् परीक्षिताः ॥१॥ 
गोतमेन प्रणीतेथं वैदिकी तकेकप्रपा । 
मया दरिपसादेन इत्या सम्थक् परिष्कृता ॥ २॥ 
यत्परसादादिं ब्ृ्तिर्निदयं स्यास्यति नि्ला । 
प्रहरी भावेन वन्योऽसौ वियादातेभ्वरः सदा ॥ ३॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिराजकाचा्य्योदासीनवय्यात्मारामभगव- 
त्पादशिष्यहसिप्रिसादकृतायां न्यायसूत्रवेदिकदृत्तो 

पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम् ॥ 
समासश्चायं जातिनिग्रहस्थानपरीक्चाभ्यायः पश्चमः। 

॥ इति न्यायद्श्चेनम् ॥ 
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